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Samenvatting
Öp 28 september 2010 is het burgerinitiatief om te komen tot een Kindertheater
aan de orde geweest. Het door de initiatiefnemers ingediende plan is op
levensvatbaarheid beoordeeld en op de mogelijkheid om een pand op basis van
antikraak ter beschikking te stellen. De raad wordt voorgesteld af te zien van het in
bruikleen geven van een gemeentelijk pand gezien de conclusie dat door de
initiatiefnemers niet aan de voorwaarden voldaan kan worden om binnen vier
weken het pand te verlaten* De initiatiefnemers wordt geadviseerd in gesprek te
gaan met andere culturele voorzieningen In de stad om te bekijken of aansluiting
mogelijk is.
i . Wat Is de aanleiding?
In de raadsvergadering van 28 september 2010 is het burgerinitiatief van de
Dordtse Theatermakers ten behoeve van de realisering van een Kindertheater aan
de orde geweest. Uw raad heeft toen geen definitief besluit genomen maar het
college opdracht verleend in overleg te gaan met de initiatiefnemers om te bekijken
of het Kindertheater op een geschikte locatie onderdak kan vinden. Indien dit niet
mogelijk Is heeft u het college verzocht te onderzoeken of het initiatief aan kan
sluiten op andere culturele initiatieven of organisaties binnen de kaders van de
bestaande subsidiemogelijkheden.
2. Wat willen we bereiken?
Een goed, afgewogen besluit ten aanzien van het burgerinitiatief om al dan niet te
komen tot een Kindertheater binnen de geldende beleidskaders, waarbij de
gevraagde bijdrage van de gemeente zou bestaan uit het in bruikleen geven
(antikraak) van een pand dat gemeentelijk bezit is dan wel aansluiting te vinden bij
andere culturele initiatieven.
Daarbij heeft uw raad de volgende randvoorwaarden meegegeven*
- er dient een gedegen financiële onderbouwing (ondernemingsplan) te worden
opgesteld die aantoont dat het initiatief levensvatbaar is en daarmee is
uitgesloten dat enig verzoek om gemeentelijke bijdrage dan ook nodig zal zijn;
- er dient helderheid te zijn over de mogelijkheden om een pand ter beschikking te
stellen via antikraak of een gebruiksovereenkomst;
- het voorstel dient getoetst te worden aan het beleid inzake verhuur en verkoop
van gemeentelijke panden,
I , Wat gaan we daarvoor doen?
1, Beoordeling van plan
Begin november 2010 heeft de gemeente de nadere uitwerking van het
Kindertheater ontvangen (zie bijlage 1), Op summiere wijze wordt hierin het
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concept van het Kindertheater uitgelegd, uitgaande van vestiging In het pand aan
de Nieuwe Haven 26. Wat ontbreekt zijn een omschrijving van doelen en doelgroep,
en een concrete programmering. Daarnaast is niet duidelijk welke toegevoegde
waarde dit initiatief kan hebben als zelfstandig georganiseerd theater In relatie tot
de mogelijkheden bij reeds bestaande culturele instellingen of accommodaties»
Tenslotte kan de dekking uiterst onzeker worden genoemd, ruim 55% dient te
komen uit fondsen en sponsoring waarvan een concrete uitwerking ontbreekt.
Naar aanleiding van het gesprek van 20 januari 2011 tussen de wethouder en de
initiatiefnemers is op 31 januari een uitgebreider plan ingediend (zie bijlage 2),
Hierin is men kritisch op het proces tot nu toe en laat men zich onomwonden uit
over de opdracht en gestelde randvoorwaarden van de raad.
In het aangepaste ondernemersplan wordt uitgebreider ingegaan op het concept,
de programmering, het programma van eisen en het onderscheidende karakter ten
opzichte van het bestaande culturele aanbod.
Er wordt uitgegaan van een pand dat per 1 juni beschikbaar komt en dat het
Kindertheater per 1 september opengaat. De exploitatie betreft een periode van
een halfjaar. Ondanks het feit dat nu een goede toelichting op de begroting wordt
gegeven, blijft de dekking nog onzeker. Dit komt vooral uit het feit dat bijna 50%
uit fondsen en sponsoring dient te komen, zo erkennen de indieners ook.
De initiatiefnemers zullen echter de uitgaven aan programmeringkosten gaan
koppelen aan de inkomsten van sponsoring en fondsen zodat op deze wijze de
risico's worden beperkt.
Conclusie 1:
In eerste instantie ontbrak een plan met een gedegen financiële onderbouwing
(ondernemingsplan) waarmee de levensvatbaarheid werd aangetoond. Het
hernieuwd ingediende ondernemersplan d.d. 31 januari 2011 is daarentegen
inhoudelijk beter uitgewerkt maar blijft financieel gezien een experiment van een
halfjaar waarvan de dekking onzeker blijft.
2. Onderzoek naar mogelijkheden antikraak en toetsing aan beleid inzake verhuur
en verkoop van gemeentelijke panden
In het verleden zijn de gemeentelijke panden zonder een duidelijke beleid aan
diverse partijen verhuurd of in bruikleen gegeven met als gevolg dat het niet
mogelijk was om vastgoedkosten inzichtelijk te maken en dat er sprake was van
verkapte subsidie. Doelstelling van de oprichting van het Vastgoedbedrijf was mede
om eenduidig en transparant te opereren met het gemeentelijk vastgoed.
Het Vastgoedbedrijf van de gemeente Dordrecht verhuurt doorgaans panden aan
de volgende doelgroepen:
- eigen organisatie;
- bestuurlijk gelieerde organisaties;
- maatschappelijke doelgroepen (welzijnsinstellingen);
- overige doelgroepen (in afwachting van herontwikkeling, vanwege behoud
cultureel erfgoed).
Bij verhuur aan de eigen organisatie wordt uitgegaan van een kostendekkende
huurprijs. Bij verhuur aan overige organisaties wordt uitgegaan van een
marktconforme, minimaal kostendekkende huurprijs. Dit geldt voor zowel
permanente als tijdelijke verhuur.
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Het kan voorkomen dat In afwachting van verkoop, sloop, herontwikkeling of
permanente verhuur een pand tijdelijk of voor langere periode leegstaat terwijl
verhuur van een pand niet haalbaar of gewenst is. In zo'n geval wordt een pand
tijdelijk "omniet" aan een gebruiker in bruikleen (antikraak) gegeven .
Om te zorgen dat iedereen volgens dezelfde regels wordt behandeld geeft het
Vastgoedbedrijf de panden in bruikleen vla een anthkraakorganisatie en sluit In
principe geen bruikleenovereenkomsten meer rechtstreeks af,
Anthkraakorganisatiês werken doorgaans met wachtlijsten. Door het Inschakelen
van deze tussenpersoon wordt een natuurlijke afstand gecreëerd omtrent de
rechten en plichten en bestaat er geen voorkeurspositie ten opzichte van andere
partijen. Een ander voordeel van het inschakelen van een anti-kraakorganlsatie is
dat zij regelmatig controle houden op het gebruik van het pand.
Omdat er geen (financiële) prestatie tegenover het gebruik staat, wordt bij het in
bruikleen geven geen huurbeschermlng opgebouwd. Hierdoor kan de gemeente
weer spoedig over het pand beschikken (opzegtermijn is een maand). Het
genereren van huuropbrengsten weegt dan niet op tegen het belang van het snel
over het pand kunnen beschikken bij bijvoorbeeld verkoop.
Bij het In bruikleen geven van een pand gelden de volgende voorwaarden:
- de gebruiker past zoveel mogelijk bij het soort pand (bewoner, bedrijf);
- de gebruiker is frequent aanwezig;
- afname van het pand geldt per direct;
- het pand wordt in actuele staat opgeleverd. Alleen zeer noodzakelijk verhuurdersonderhoud wordt uitgevoerd;
- gebruiksaanpassingen worden zo min mogelijk toegestaan of dienen na gebruik
teniet te worden gedaan;
- er geldt geen inspanningsverplichting voor vervangende huisvesting;
- afname Is voor de minimale duur van een maand (geen dagdelen/weken);
- er geldt voor belde partijen een opzegtermijn van maximaal 4 weken;
- de gebruiker is verantwoordelijk voor investeringen om te kunnen voldoen aan
zijn gebruikersvergunning (indien van toepassing);
- een bruikleenovereenkomst verloopt bij voorkeur via een anthkraakorganisatie.
Bij het in bruikleen geven van een pand doet de eigenaar geen investeringen ter
behoefte van de gebruiker. De gebruiker heeft dan ook met de volgende
kostenposten te maken:
- kosten voor het geschikt maken van de ruimte (bijvoorbeeld het plaatsen van
sanitair/keukenbiok/tljdelijke verwarming, het nemen van veiligheidsmaatregelen);
- nutsvoorzieningen en gemeentelijke gebruikersheffingen (tenzij het vanwege het
type, omvang van het gebouw niet redelijk Is dat de gebruiker deze kosten
betaald);
- calamiteitenonderhoud dat veroorzaakt is door de gebruiker (bijvoorbeeld
glasschade).
Het Vastgoedbedrijf heeft bekeken welke leegstaande panden er mogelijk
beschikbaar zijn die voldoen aan de door de initiatiefnemers gestelde wensen:
- theaterruimte 60 m 2 , 3 m hoog;
- expositieruimte 80 m 2 ;
- ontvangstruimte;
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- kantoorruimte 20 m 2 ;
- depotruimte 60 m 2 ;
Hieruit is geconcludeerd dat behalve het pand aan de Nieuwe Haven 26 slechts het
voormalig pand van de afdeling cultuur aan de Vest 119 nog in aanmerking zou
kunnen komen voor (tijdelijke) vestiging van het Kindertheater,

Conclusie 2i
- Panden In gemeentelijk bezit die te koop worden gezet kunnen "omniet" in
bruikleen gegeven worden voor de periode tot verkoop van het pand (in bruikleen
via een anti-kraakorganisatie, met een opzegtermijn van 4 weken, tegen betaling
van de gebruikelijke kosten, kosten voor de aanpassing ten behoeve van
gebruiker komt voor de rekening van gebruiker en zonder recht op vervangende
huisvesting).
- De opzegtermijn van 4 weken maakt uitvoering van het plan onmogelijk, aldus de
indieners. Het afsluiten van programmeringscontracten, het realiseren van de
planning en het maken van afspraken met sponsoren aangaan is dan ondoenlijk.
J. Aansluiting bij andere culturele initiatieven c*q* organisaties
In het gesprek van 20 januari j l . is aangegeven dat het plan slechts in zijn geheel
bij een ander cultureel initiatief zou kunnen aansluiten. Deze optie Is nog niet nader
onderzocht. De initiatiefnemers wilden eerst helderheid omtrent de
(on)mogelijkheden voor een tijdelijk eigen pand, aan de Nieuwe Haven 26 of
elders. De initiatiefnemers noemen zelf als voorbeeld De Berckepoort als mogelijke
samenwerkingspartner. Vanuit de zijde van het college zijn eerder ook het Filmhuis
aan de Nieuwstraat of het Dordrecht Museum nog genoemd. Het college blijft
echter wel bij haar standpunt dat aansluiting bij andere culturele initiatieven e,q,
organisaties niet mag leiden tot een verzoek om financiële middelen in welke vorm
dan ook. Immers de bezuinigingsopgave in het culturele veld voor de komende
jaren staat dit niet toe.
Conclusie 3:
- Gezien het feit dat de opzegtermijn van 4 weken in geval van antikraak een
onmogelijke voorwaarde is, lijkt het aansluiting zoeken bij andere culturele
initiatieven in de stad de enige mogelijkheid om het Kindertheater+ te realiseren,
- Het aangaan van de gesprekken hierover zal door de initiatiefnemers zelf
geregeld dienen te worden.
4. gesprek met initiatiefnemers
Op 20 januari 2011 heeft een gesprek plaatsgevonden met de initiatiefnemers. Het
verslag van deze bespreking is als bijlage 3 toegevoegd.
4. Inspraak an communicatie
Met de initiatiefnemers heeft op 20 januari 2011 een gesprek plaatsgehad.
Geconcludeerd is dat de voorwaarden met betrekking tot antikraak het onmogelijk
maakt het Kindertheater tijdelijk in een pand dat in bruikleen is gegeven zelfstandig
onder te brengen.

Pagina 4 / 5

Datum
22 februari 2011
Ons kenmerk MO/531453

5. Verv olgtraject besluitv orming
Informeren van de initiatief nemers over het advies van het college aan dé raad.
Initiatiefnemers zullen zelf gesprekken in de stad aangaan om te bekijken of het
Kindertheater aansluiting kan vinden bij andere initiatieven In de stad.
6. Wat mag het kosten?
Niet van toepassing,
7. Fatale beslisdatum
Uw raad heeft het college verzocht uiterlijk voor 1 januari 2011 met een voorstel te
komen ter nadere uitwerking van de mogelijkheden dit burgerinitiatief te
honoreren, Helaas heef t het overleg met de initiatiefnemers pas op 20 januari j l .
plaats kunnen vinden.
8. Bij dit raadsv oorstel horen de volgende bijlagen:
0. ontwerp besluit;
1. nadere uitwerking Kindertheater, november 2010;
2. definitieve uitwerking van het Burgerinitiatief Kindertheater, d.d. 29 januari 2011;
3. Verslag gesprek tussen gemeente en initiatiefnemers d.d. 20 januari 2011.
9. Voorstel
Wij stellen u voor:
a. af te zien van het in bruikleen geven van een gemeentelijk pand gezien de
conclusie dat door de initiatief nemers niet aan de voorwaarden kan worden
voldaan;
b. de initiatiefnemers te adviseren in gesprek te gaan met andere culturele
voorzieningen in de stad om te bekijken of aansluiting mogelijk is.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de burgemeester
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J.H. de Baas

ontwerp besluit
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