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Nieuwe exploitatie van het Energiehuis

Samenvatting
De stichting Energiehuis heeft medio 2014 bij de gemeente aangegeven in financiële
problemen te verkeren. Daarop is onderzoek gedaan naar de oorzaken en zijn
aanbevelingen gedaan. In dit raadsvoorstel wordt u nader geïnformeerd over het
voorstel van stichting Kunstmin om de exploitatie van het Energiehuis over te nemen.
Daarbij worden ToBe en Bibelot, nu nog medebestuurders in de stichting,
onderhuurders.
De afgelopen maanden is gewerkt aan het opstellen van een meerjarenbegroting
voor de exploitatie van het Energiehuis. Daarbij is gebleken dat de kosten van de
exploitatie van het gebouw hoog zijn. In de nieuwe exploitatie krijgen alle gebruikers
de werkelijke lasten doorberekend. ToBe zal voor de lastenstijging een oplossing
moeten vinden binnen het reorganisatieplan en Kunstmin ziet kans om dit binnen de
lopende begroting op te vangen. Bibelot en Hollands Diep hebben die mogelijkheden
onvoldoende.
De stichting Energiehuis wordt in 2016 opgeheven. Om de tekorten aan te zuiveren
wordt voorgesteld een bijdrage van de gemeente te doen vanuit de Post Onvoorzien.
De gemeente en de partners in het energiehuis hebben de gezamenlijke ambitie
uitgesproken dat het Energiehuis de komende jaren een levendige plek in de Dordtse
samenleving is. Er is wederzijds vertrouwen dat de nieuwe organisatie en exploitatie
toekomstbestendig zal blijken te zijn.

Inleiding
Medio 2014 zijn wij door het bestuur van de stichting Energiehuis op de hoogte
gebracht van financiële problemen bij de exploitatie van het Energiehuis. Door
achterblijvende inkomsten ontstond een niet sluitende exploitatie, hetgeen
resulteerde in het niet meer kunnen betalen van de huur aan de gemeente. Hierover
bent u in januari 2015 door de wethouder geïnformeerd. Hoewel de gemeente
formeel geen positie heeft ten aanzien van het stichtingsbestuur - bij de oprichting is
welbewust gekozen voor een organisatie 'op afstand' -, is in gezamenlijkheid met het
stichtingsbestuur (bestaande uit de directeuren van de drie grootste partners in het
Energiehuis: Kunstmin, Bibelot en ToBe) door het college besloten onderzoek te laten
doen. In maart en in mei jl. bent u vervolgens middels raadsinformatiebrieven
geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek van Bureau Berenschot en de
aanpak die de stichting Energiehuis voorstelde om tot een gezonde bedrijfsvoering te
komen.

De onderzoekers van Berenschot adviseerden in hun rapport (d.d. 5 mei 2015) om
een verkenning te doen naar een fusie tussen de stichtingen Kunstmin en Bibelot,
zodat deze fusieorganisatie op termijn de exploitatie van het Energiehuis zou kunnen
overnemen. Stichting ToBe zou in dit model onderhuurder worden. Het college heeft
positief gereageerd op het verzoek om deze verkenning uit te voeren.
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Medio juli hebben we de eerste bevindingen uit die fusie -verkenning ontvangen.
Hieruit is gebleken dat een fusie tussen partijen niet de gewenste financiële ruimte
zou brengen die nodig is om de exploitatie van het Energiehuis sluitend te krijgen, en
zag men zich genoodzaakt te zoeken naar een ander exploitatiemodel.
Daarop heeft stichting Kunstmin voorgesteld om een model uit te werken, waarin zij
de gehele exploitatie van het Energiehuis overneemt en deze integreert met de
exploitatie van haar pand aan de Sint Jorisweg. Bibelot en ToBe worden in die variant
onderhuurder. De stichting Energiehuis wordt daarbij opgeheven. Dit voorstel is
nader uitgewerkt en wordt hieronder aan u gepresenteerd.
Inzake Khotinsky werd u afgelopen voorjaar geïnformeerd over een lopende
rechtszaak tussen Khotinsky en de stichting Energiehuis. In juni jl. heeft de rechter
uitspraak in deze zaak gedaan en is de stichting in het gelijk gesteld. Ook heeft de
rechter bepaald dat het contract tussen Khotinsky en de stichting ontbonden kon
worden per 1 september 2015. Daarop hebben partijen met elkaar de
onderhandelingen gestart over de voorwaarden voor een nieuw huurcontract voor
hun aandeel aan de horeca in het Energiehuis. Eind augustus jl. is dit nieuwe, en
betere, contract afgesloten.
Doelstelling
Het Energiehuis is en blijft het huis van de Podiumkunsten in Dordrecht: een
aangename plek in de stad die leeft, waar cultuur de hoofdrol heeft en waar jong en
oud terecht kunnen voor cultuur, vertier, horeca en ontspanning. Een plek waar we
als stad trots op zijn. Uitgangspunt daarvoor is een gezonde bedrijfsvoering
gebaseerd op een realistische meerjarenbegroting van het Energiehuis.

Argumenten
De voorgestelde organisatiewijzigingen, nieuwe hoofdhuurder
De stichting Kunstmin heeft voorgesteld dat zij de huur en exploitatie van het
Energiehuis geheel overneemt. Deze stichting exploiteert in de toekomst dus twee
gebouwen, Schouwburg Kunstmin en het Energiehuis, en wordt zo een krachtige
organisatie voor de podiumkunsten die een vooraanstaande positie heeft in Dordrecht
en de Drechtsteden. Van groot belang is dat er eenduidige sturing op de exploitatie
mogelijk is.
Uit het rapport van Berenschot kwam als belangrijkste argument naar voren dat de
weeffout in de organisatievorm hersteld moest worden. Door alle
verantwoordelijkheden en aansturing voortaan in één hand te leggen, ontstaat die
situatie. Van dubbele petten, zoals in de 'oude situatie het geval was, is dan geen
sprake meer. Cultureel ondernemerschap en zakelijkheid krijgen hiermee meer
ruimte. Dit geldt zowel voor de programmering, branding, publieksbenadering als
voor de onderlinge samenwerking in het Energiehuis.
De stichtingen Bibelot en Tobe worden in de nieuwe situatie onderhuurder in het
Energiehuis (voor Hollands Diep gold dit al). Zij betalen een op werkelijke kosten
gebaseerde huur aan stichting Kunstmin, waar voorheen een historisch bepaalde
huursom werd betaald. Ook andere kosten zoals schoonmaak van gezamenlijke
ruimten, gebouwbeheer, en gas, water en elektra worden voortaan 1 -op -1
doorberekend aan de huurders/gebruikers. Dat is een gezond principe, namelijk 'de
gebruiker betaalt'.
Hiermee ontstaan reële begroting(en), immers: de kosten zijn niet meer gebaseerd
op historische afspraken (namelijk huur- en bijkomende bedragen van de oude
locaties) maar op werkelijk gebruik en verbruik. Daardoor ontstaat een sterke
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incentive bij de huurders om hun verbruikskosten zo laag mogelijk te houden. Het
effect van deze redeneerlijn is wel dat de vier huidige gebruikers in hun begrotingen
ruimte moeten zien te vinden om de hogere lasten op te vangen.
Effecten op exploitaties: ToBe
ToBe ziet een de lastenstijging van circa C 62.000,- ontstaan en zal hiervoor een
oplossing vinden binnen het reorganisatieplan. Ook wordt meer ruimte afgestaan aan
Kunstmin.
Effecten op exploitaties: Kunstmin
Kunstmin heeft aangegeven voor de lastenstijging van C 108.000,- in hun eigen
begroting ruimte te creëren, hoewel hiermee wel meer risico's worden genomen en
ook reserves worden aangesproken. Om meer inkomsten te genereren wordt niet
langer uitgegaan van beoogde sponsoren, maar wordt ingezet op meer efficiënte
inzet van middelen, commerciële verhuringen en events en de inkomsten uit horeca/
catering. Het mag duidelijk zijn dat Kunstmin gecalculeerde risico's durft te nemen.
De gemeente erkent dat de bijdragen van de onderhuurders/partners van essentieel
belang zijn voor het realiseren van de exploitatie. In geval van het wegvallen van een
van de partners voelt de gemeente zich medeverantwoordelijk voor het oplossen van
het gerezen probleem. Tevens zullen gemeente en Kunstmin zich in dat geval
gezamenlijk inspannen om een nieuwe passende huurder te vinden voor de ruimtes

die dan vrij komen.
De Raad van Toezicht van Kunstmin kan zich vinden in de voorstellen en ziet ook
kansen voor de organisatie om zich als podiumorganisatie verder te profileren.
Effecten op exploitaties: Hollands Diep
Voor Hollands Diep en Bibelot is het minder makkelijk om de kostenverhoging op te
vangen in de begroting. Hollands Diep ziet haar bijdrage voor huur en bijkomende
kosten fors verhogen, iets wat niet in de huidige subsidie kan worden opgevangen.
Stichting Energiehuis en de gemeente zijn met Hollands Diep in gesprek hoe dit
opgevangen kan worden.
Effecten op exploitaties: Bibelot
Bij Bibelot doet zich de grootste kostenstijging voor. De organisatie is, vergeleken
met Kunstmin en ToBe, het kleinst in omvang en ontvangt de minste subsidie. Nu de
huur en bijkomende kosten 'naar verbruik' worden doorbelast ziet Bibelot een
kostenstijging van C 180.000,- per jaar ontstaan. Door efficiënter om te gaan met
ruimten en personeel kunnen deze kosten voor een deel worden opgevangen binnen
de eigen begroting. Daarnaast zal Bibelot eigen inkomsten verhogen door op 20%
meer bezoekers in te zeden en door horeca -inkomsten te vergroten. Hiermee laat
ook Bibelot zien dat ze risico's durft te nemen. Wij stellen u een aantal maatregelen
voor om Bibelot in de gelegenheid te stellen toe te groeien naar een situatie waarin
de hogere exploitatielasten kunnen worden gedragen, namelijk het afzien van de
laatste 4 termijnen van de huurkoopregeling ten behoeve van theatertechniek en de
voorgenomen subsidieverlaging van C 50.000,- op een later moment te laten ingaan.

Huurkoopregeling
In 2013 is met Bibelot een huurkoopregeling getroffen bij de aanschaf van
theatertechniek en inventaris voor de ruimtes van Bibelot in het Energiehuis. Sinds
2013 betaalt Bibelot jaarlijks C 115.000,- af. De termijnen 2013 tot en met 2015 zijn
betaald, er staan dus nog 4 termijnen open. Na afbetaling is bij contract geregeld dat
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het eigendom wordt overgedragen van het Vastgoedbedrijf aan Bibelot. Bibelot is
sinds 2013 verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en vervanging.
Wij stellen voor om de huurkoopregeling per 1 januari 2016 stop te zetten en het
eigendom in bruikleen te geven aan Bibelot voor de komende 2 jaar. Na 2 jaar
evalueren we de ontwikkelingen bij Bibelot, en besluiten dan of het eigendom aan
Bibelot kan worden overgedragen, danwel dat de gemeente eigenaar blijft. Hiermee
heeft Bibelot de komende 4 jaren ruimte in haar begroting om een stevige slag te
maken. Het effect op de weerstandsratio van het achterwege blijven van de
stortingen van de laatste 4 termijnen in de Algemene Reserve is verwaarloosbaar.
Popcentrale
Er is verkend of de Popcentrale in de huidige beweging overgedragen zou kunnen
worden van ToBe naar Bibelot. Bibelot ziet kansen in deze constructie, omdat de
activiteiten van de Popcentrale dicht tegen de programmering van Bibelot aan liggen.
De Popcentrale valt niet binnen de reorganisatieplannen van ToBe, en een overdracht
nu zou tot ongewenste effecten leiden. Wij geven daarom ToBe en Bibelot opdracht
om de komende tijd gezamenlijk te verkennen hoe een efficiëntere Popcentraleorganisatie er uit kan zien, en deze organisatie uiterlijk 1 januari 2017 formeel naar
Bibelot over te dragen. Het doel is om te komen tot een gunstiger exploitatie.

Een goede exploitatie van de Popcentrale en bijbehorende oefenruimtes vraagt nog
wel om een investering in de oefenruimtes. De problematiek hiervan is bij u bekend.
Vanuit het projectbudget Energiehuis is nog een klein bedrag beschikbaar, het restant
wordt bijgedragen door ToBe en het Vastgoedbedrijf.

De voorgenomen subsidieverlaging
Het tekort op de exploitatiebegroting van Bibelot wordt niet alleen bepaald door de
lastenstijging van C 180.000,-, maar wordt vergroot door een voorgenomen
subsidiekorting van C 50.000,- in 2016 en C 50.000,- in 2017. De korting zou
aanvankelijk in 2014 worden verrekend, maar is uitgesteld naar 2016 omdat de
evaluatie van Bibelot (rapport Signo&S uit 2014) uitwees dat de organisatie nog te
kwetsbaar was om de korting op te kunnen vangen (RIB MO/1314731 4 november
2014).
Wij stellen voor om deze voorgenomen korting deels te laten vervallen en deels uit te
stellen en te spreiden over 2017 en 2018 (2 x C 25.000,-). Hierdoor ontstaat ruimte
in de begroting van Bibelot om de hogere huisvestingslasten op te vangen.
Energielasten van het gebouw
Na 2 jaar gebruik is gebleken dat de energielasten van het gebouw veel hoger zijn
dan verwacht. Er heeft onderzoek plaatsgevonden naar de klimaatinstallaties, en dat
wijst uit dat er tekortkomingen zijn en dat aanpassingen noodzakelijk zijn. De kosten
voor deze aanpassingen zijn voorlopig berekend op circa C 45.000,-. Het
Vastgoedbedrijf zal deze investering doen en doorberekenen in de huur. De te
verwachten besparing op de energielasten is nu nog niet bekend. Na aanpassing zal
gemonitord worden of en hoe het systeem beter werkt. In de nieuwe
meerjarenbegroting van de organisaties is gerekend met het huidige kostenniveau
voor energie. Aanpassingen aan het systeem zullen dus tot meevallers op de
begrotingen van de gebruikers moeten leiden. Het Vastgoedbedrijf heeft aangegeven
een besparing van 10 tot 15% reëel te vinden.
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Liquidatie stichting Energiehuis
Per 1 januari zal de exploitatie van het Energiehuis worden overgenomen door
stichting Kunstmin en kan de huidige stichting Energiehuis worden opgeheven. Zoals
bekend is de bestaande exploitatie van het Energiehuis in de periode 2013-2015
verliesgevend. De verwachting is dat de stichting per 31-12-2015 op de balans een
negatieve algemene reserve heeft van C 970.000,-. Uitgangspunt is, dat de stichting
'op saldo nul' (schoon) wordt geliquideerd. Hiervoor is het nodig het negatief eigen
vermogen aan te zuiveren. Hiervoor wordt C 170.000,- onttrokken aan de
bestemmingsreserve (M3OP Gebouw) van de stichting Energiehuis waarmee de drie
partners indirect bijdragen aan het tekort. De gemeente dekt het restant af ten laste
van de Post Onvoorzien en rapporteert daarover bij de jaarrekening 2015. Volgens de
huidige inzichten is daarvoor net voldoende ruimte aanwezig in de lopende begroting.
Wij vragen uw mandaat om maximaal C 850.000,- uit deze post te mogen
aanwenden.
Door het aanzuiveren van het negatief eigen vermogen wordt stichting Energiehuis in
de gelegenheid gesteld aan al haar financiële verplichtingen te voldoen, ook jegens
de gemeente. Stichting Kunstmin kan hierdoor met een schone lei beginnen en hoeft
de financiële last van het verleden niet mee te dragen.

Kanttekeningen en risico's
Door de aanpassing van de sturing op de exploitatie van het Energiehuis zien wij een
voor de gemeente belangrijke opdracht gerealiseerd: de verandering van de
governance structuur. Door de exploitatie en sturing bij één organisatie te leggen
wordt belangenverstrengeling voortaan voorkomen. Ook is in deze nieuwe situatie de
gemeente beter in positie. In de rol van subsidieverlener worden duidelijke
resultaatverwachtingen meegegeven en is een heldere verantwoordingslijn aanwezig.
Zo zal de gemeente voortaan sneller op de hoogte zijn van problemen, en is ze ook in

de positie om te kunnen bijsturen.
Dat neemt niet weg dat de volgende risico's in kaart zijn gebracht.
Vanaf 2019 vervalt de huurkorting bij Schouwburg Kunstmin, waardoor een
lastenverzwaring ontstaat van C 92.000,- die op dit moment nog niet in de
begroting kan worden opgevangen. Wij monitoren dit risico via de halfjaarlijkse
subsidiegesprekken en treden in overleg als dit probleem zich in de toekomst
voordoet. Uiteraard doet de organisatie er alles aan om tegen die tijd voldoende
dekking te hebben om deze lastenverzwaring op te vangen.
Bibelot heeft onvoldoende ruimte in haar begroting om voldoende reserve op te
bouwen voor de vervanging van theatertechniek en inventaris. Wij verwachten dat
Bibelot spaarzaam en zuinig omgaat met haar eigendommen en de kosten voor
vervanging beperkt. Het bestuur van Bibelot heeft aangegeven dat vanaf 2020
vervangingskosten kunnen leiden tot een niet-sluitende exploitatie.
ToBe blijft voorlopig de Popcentrale onder haar hoede houden. In het herstelplan
van ToBe was geanticipeerd op overname van de Popcentrale door Bibelot. Op
inhoudelijke gronden is dat nog steeds een goed idee. ToBe ziet zich door deze
wijziging in de plannen geconfronteerd met hogere huurlasten dan begroot.
Bij de start van het Energiehuis is bewust gekozen om nog geen nadere invulling te
geven wie verantwoordelijk is voor de bekostiging van vervanging van de
theatertechnische installaties. Deel van het eigendom ligt bij de partners, een deel
is eigendom van de gemeente. De vervangingsvraag doet zich voor over ca. 5 tot
10 jaar. Om te voorkomen dat de begrotingen van de partners of de gemeente
onverwacht een oplossing moeten gaan bieden, betrekken wij deze kwestie bij het
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formele evaluatiemoment dat wij over twee jaar met de partijen inplannen (zie
verderop bij het kopje Tijdspad, vervolg en evaluatie).

Alle partijen in het 'nieuwe' Energiehuis hebben het vertrouwen dat hun
meerjarenbegrotingen haalbaar zijn. Er zijn altijd onzekere factoren: commerciële
verhuur en horecabaten zijn mede afhankelijk van belangstelling vanuit de markt en
van bezoekers, dalende energielasten zijn deels afhankelijk van aanpassingen aan
het klimaatsysteem. Van groot belang is een management dat de schouders eronder
wil zetten. Wij hebben het vertrouwen dat de organisatie van Kunstmin bij de huidige
directeur in goede handen is. De eerste resultaten van schouwburg Kunstmin sinds
de opening wijzen in die richting.
Ook hebben wij het vertrouwen dat de overige partners, Bibelot, ToBe en Hollands
Diep zich de komende jaren verder zullen ontwikkelen tot organisaties die in het
Energiehuis optimaal tot hun recht komen, en gezamenlijk toewerken naar een
volwaardige programmering van de podiumkunsten in Dordrecht en de Drechtsteden.
Kosten en dekking
In onderstaand overzicht zijn de effecten van de gevraagde besluiten in beeld
gebracht:
Gevraagd besluit

Kosten

Dekking

Uitstellen voorgenomen

C 50.000,- in 2016
C 75.000,- in 2017

Begrotingsoverschot MJB

subsidiekorting Bibelot

Beëindigen huurkoopregeling
Bibelot

Investering klimaatinstallaties

C 50.000,- vanaf 2018 e.v.
C 460.000,- (eenmalig)

Algemene reserve (door
achterwege laten stortingen)

C 45.000,- en pm
(eenmalig)

VGB

Bijdrage gemeente in liquidatie maximaal C 850.000,stichting Energiehuis

2016-2019

(eenmalig)

Post onvoorzien

Overige bedragen tot nu toe:
Begeleiding interim directeur/bestuurder
april- september 2015

C 38.000,- (C 21.000,- april t/m juni +

C 17.000,- juli t/m september)

Kosten onderzoek Berenschot voorjaar 2015 C 40.000,-

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de voorgestelde organisatieveranderingen bij het
Energiehuis.
2. Stichting Kunstmin per 1 januari 2016 als hoofdhuurder van het pand Energiehuis

te accepteren.
3. Kennis te nemen van het voornemen om de Popcentrale op termijn bij Bibelot

onder te brengen.
4. Het subsidieniveau van Bibelot vast te stellen op C 550.000,- voor 2016

(= niveau 2015), C 525.000,- voor 2017 en C 500.000,- vanaf 2018, en het
verschil ten opzichte van de primaire begroting te dekken uit het
begrotingsoverschot in de meerjarenbegroting 2016-2019.
5. Af te zien van het innen van de huurkoopbedragen bij Bibelot voor de
theatertechniek ad C 115.000,- voor de jaren 2016-2019, en daarmee af te zien
van stortingen in de Algemene Reserve voor deze jaren.
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6. Deze theatertechniek tot 01-01-2018 om niet in bruikleen aan Bibelot te geven,

waarna de ontwikkelingen bij Bibelot geëvalueerd worden en alsdan besloten
wordt of de theatertechniek in eigendom aan Bibelot wordt overgedragen.
7. Het negatieve saldo van de stichting Energiehuis per 31-12-2015 aan te zuiveren
vanuit het gemeentelijke product onvoorzien 2015 tot een maximum van
C 850.000,-.
8. Hiervoor de begroting 2015 te wijzigen conform bijgaande begrotingswijziging
met nummer 215037.
9. Voor de punten 4 en 5 de begroting 2016 en verder te wijzigen via de
i e verzamelwijziging 2016.

Communicatie en inclusief beleid
Communicatie naar werknemers van de partijen in het Energiehuis heeft
plaatsgevonden.
De wethouder zal samen met de bestuurders van de stichting een persbijeenkomst
beleggen.
Inclusief beleid is niet van toepassing.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Voor het overnemen van de exploitatie van het Energiehuis door de stichting
Kunstmin is 1 januari 2016 een cruciale startdatum. Voor het tijdig in gang kunnen
zetten van alle onderliggende afspraken tussen de betrokken partijen is een besluit
van uw raad nodig uiterlijk op 15 december 2015.
Afspraken met betrekking tot subsidiebedragen en resultaten worden vastgelegd in
de subsidiebeschikkingen die de gemeente aan partijen verstrekt. Via deze
beschikking is ook geregeld dat in halfjaarlijkse gesprekken de voortgang wordt
besproken. Deze evaluatiemomenten maken het voor de gemeente mogelijk om snel
van eventuele problemen op de hoogte te zijn en tijdig te kunnen bijsturen.

Een formeel evaluatiemoment wordt gehouden medio 2018, wanneer de partijen in
het Energiehuis ruim twee jaar de tijd hebben gehad om zich te bewijzen. Voor
Stichting Kunstmin is dit het moment om te kunnen bepalen of de
meerjarenbegroting voldoende perspectief biedt om langjarig als exploitant van het
Energiehuis te kunnen aanblijven. Daarnaast evalueren we of de gekozen
governance-structuur voldoet aan de verwachtingen. Bij dit evaluatiemoment wordt
ook bepaald door wie en tegen welke voorwaarden de vervangingsinvesteringen voor
de theatertechnische installaties van Kunstmin, Bibelot en ToBe worden gedaan.
Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Meerjarenbegroting 2016-2019 stichting Kunstmin;
- begrotingswijziging nummer 215037.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht
de secretaris
de burgemels?r

M.M. van der Kraan
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