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Onderwerp: B&W-advies: Subsidie 2018 ZINiN Theater 

Advies: 
1. De directie van ZINiN Theater voor 2018 een subsidie verlenen van C 537.260,- rekening houdend met een 
eigen bijdrage van C 5.500,- voor de volgende onderdelen: 
a. voor het theaterproduct een subsidie van C 422.760, -

b. voor de dorpshuisfunctie een subsidie van C 70.000, -

c. voor het cultuurproduct een subsidie van C 50.000,¬

2. Voor de huisvestingskosten en de facilitaire dienstovereenkomst 2018 in het Huis voor Cultuur en Bestuur 
een subsidie verlenen van C 396.008, - (huisvesting) en C 97.677, - (FDO) 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
De jaarlijkse subsidieverlening aan het theater wordt ter besluitvorming aan u voorgelegd. Het theater ontvangt 
zoals gebruikelijk budgetsubsidie voor de uitvoering van prestaties die vooraf worden afgesproken. 

Aanleiding: 
De directie van ZINiN heeft op 8 juni 2017 de aanvraag voor subsidie 2018 ingediend. Op 23 augustus 2017 is 
een aanvulling op de begroting ingediend. 

Relevante eerdere besluiten: 

Raadsbesluit 8 november 2017 : programmabegroting 2018 . 

Doelstelling: 
De subsidie aan ZINiN theater wordt verleend in het kader van ons cultuurbeleid. Als grootste culturele partner 
was ZINiN afgelopen periode nauw betrokken bij de totstandkoming van de cultuurvisie die door inwoners is 
gemaakt en de komende jaren uitgevoerd wordt. 
ZINiN stelt zich ten doel het sociaal-culturele leven in de gemeente Hellendoorn in de breedste zin van het woord 
te stimuleren en te ondersteunen. ZINiN heeft bereikt dat inwoners en verenigingen het Huis voor Cultuur en 
Bestuur een vanzelfsprekende plek vinden om naar toe te gaan en elkaar daar te ontmoeten. ZINiN wil daarom 
een samenhangend en gedifferentieerd aanbod van diensten realiseren op het gebied van kunst, cultuur en 
informatie. ZINiN werkt daarbij samen met lokale en regionale partners. Het is de visie van ZINiN dat zij haar 
maatschappelijke functie wil waarmaken binnen een voortdurend veranderende omgeving en laten zien waarom 
ZINiN er voor bezoekers toe doet. 

Oplossing: 
Het theater ontvangt jaarlijks een vorm van budgetsubsidie, waarbij ' t het theater vrij staat het budget naar 
eigen inzicht te besteden, mits de prestatieafspraken worden nagekomen. Deze prestatieafspraken richten zich 
op de professionele theatervoorstell ingen, de dorpshuisfunctie en het cultuurproduct (culturele activiteiten). 
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De begroting 2018 van ZINiN theater is opgesteld volgens de uitgangspunten van de systematiek van 
budgetsubsidie (de kosten zijn toegerekend naar de producten). De salarislasten zijn gecorrigeerd met de 
loonperiodieken en overige CAO-consequenties, zoals vastgelegd in onze subsidieverordening. De directie van 
ZINiN verzoekt subsidie voor de uitvoering van de volgende activiteiten: 

1. Het theaterproduct 
In tegenstelling tot voorgaande jaren, worden geen 40 maar 30 voorstellingen gesubsidieerd. Dit heeft te maken 
met de gefaseerde bezuinigingstaakstelling van de afgelopen jaren (met ingang van 2015 worden in totaal 10 
voorstellingen minder gesubsidieerd). De voorstellingen worden gesubsidieerd voor een brede programmering op 
het gebied van de professionele podiumkunsten. Het gaat hierbij om de disciplines cabaret, populaire muziek, 
toneel, dans, klassieke muziek, literair, totaal theater en kindertheater. Het theater streeft naar een gemiddelde 
bezetting van 600Zo. Daarnaast wordt voor eigen rekening, dankzij de ZINgevers, nog een aantal voorstellingen 
extra aangeboden. Het totaal aantal professionele voorstelling komt daarmee ruim boven de 30 gesubsidieerde 
voorstellingen. 
ZINiN verzorgt ook theatervoorstellingen voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Daarnaast werkt ZINiN samen met Evenmens in het project 'Samen onder de mantel ' . Het doel is om meer 
mantelzorgers in beeld te krijgen en te bereiken. Door middel van het Mantelzorgcompliment en de keuze voor 
verschillende ZINiN-arrangementen (bibliotheekabonnement, bioscoop- of theaterarrangement) zijn ten opzichte 
van voorheen sinds 2016 150 mantelzorgers meer bereikt. Doelstelling in 2018 is om dit aantal minimaal te 
evenaren. 

Het totaal aantal professionele voorstellingen komt dit jaar op 60. De gevraagde subsidie bedraagt 6 422.760,-
De huisvestingslast van C 90.227,- die het theater zelf draagt, is aan dit product toegerekend, net als de CAO¬
ontwikkelingen. Het aantal verwachte bezoekers voor 2018 is minimaal 10.000. 

2. Non-profit verhuur (Dorpshuisfunctie) 
De uitvoering van de Dorpshuisfunctie, waarbij ruimten tegen een sociaal-cultureel tarief worden verhuurd en 
facilitaire ondersteuning wordt geboden. Sociaal culturele organisaties uit onze gemeente kunnen tegen 
gereduceerd tarief gebruik maken van ruimtes in het theater. Voor 2018 is de verwachting dat de grote zaai 90 
dagen(-delen) wordt gebruikt. ZINiN heeft in overleg met de verenigingen die voor de uitvoering van hun 
activiteiten afhankelijk zijn van de podiumfaciliteiten, er voor gezorgd dat zij in de week tegen een betaalbaar 
tarief kunnen repeteren en opbouwen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gebruikers. Het 
verwachte gebruik van de theaterzaal is in 2018 conform het niveau in 2017. 
Het verwachte gebruik van de kleine zalen is net als in 2017 70 dagdelen. Het blijkt dat een centrale plaats en 
de goede faciliteiten tot een druk gebruik van plaatselijke activiteiten leiden. Op basis van het voorgaande jaar 
zullen naar verwachting 12 amateurvoorstellingen van plaatselijke toneelgroepen, orkesten en koren worden 
gefaciliteerd. (met theatertechniek, opname in de theaterbrochure, publiciteit). De gemiddelde bezetting van 
deze voorstellingen ligt gewoonlijk rond 7b0Zo. De gevraagde subsidie bedraagt voor 2018 C 70.000,-. Aantal 
bezoekers voor de Dorpshuisfunctie: 17.500. 

3. Cultuur product 
Dit product viel voorheen onder de Culturele Raad Hellendoorn en heeft als doel verrijking van het culturele 
aanbod in de gemeente Hellendoorn, waarbij participatie en beleving centraal staan. Dit wordt bereikt door het 
initiëren, ondersteunen en/of organiseren van diverse culturele activiteiten. ZINiN richt zich op zang, muziek, 
letterkunde, dans, (straat)theater, zorgt voor activiteiten op het gebied van cultuureducatie. De activiteiten zijn 
"binnen en buiten" en gericht op ontmoeting, ontplooiing, informatie en educatie. Spil in het amateur-culturele-
leven is de cultureel coördinator. Hij ondersteunt, initieert, organiseert culturele activiteiten en brengt culturele 
partijen bij elkaar. Mede dankzij sponsoring en de ZINgevers kunnen de activiteiten financieel ondersteund 
worden. Nadruk hierbij ligt op vernieuwing. Een voorbeeld daarvan is het project Talent2020, een vierjarig 
stimuleringsprogramma voor talentontplooiing en talentontwikkeling van theater- en muziekbeoefenaars 
waarvoor de provincie Overijssel een subsidie verleent. Een deel van de subsidie aan het theater wordt in ' 18 , 
'19 en '20 geoormerkt verleend om de inzet hierop te waarborgen. 

ZINiN ondersteunt het project Cultuur aan de Basis (CAB) met de inzet van de combinatiefunctionaris en met de 
uitvoering van diverse activiteiten door theater en bibliotheek. De provincie verleent voor CAB jaarlijks een 
subsidie van C 10.068,- voor een aanbod van cultuureducatieve activiteiten in het basisonderwijs. Wij sluizen 
deze subsidie rechtstreeks door naar het platform Cultuureducatie voor het cultuuronderwijs op de basisscholen. 
De tegenprestatie is een cofinanciering van de gemeente ter hoogte van het subsidiebedrag. Een deel van de 
subsidie wordt daarom geoormerkt verleend aan het theater voor cultuureducatieve activiteiten. 
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Daarnaast zet het theater in op het beleid om buitenactiviteiten te versterken met onder meer het straattheater 
Spraakmakend Nijverdal, en Sport en Cultuurmarkt in samenwerking met sportzaken van de gemeente. Hoewel 
het budget hiervoor bij de bezuinigingen was ingeleverd, wordt dit met een interne herschikking van middelen 
toch mogelijk gemaakt omdat is gebleken dat inwoners hier veel waarde aan hechten. 

Het Openluchttheater is een belangrijk onderdeel van het programma in de zomermaanden. Voor 2018 worden 
12 voorstellingen geprogrammeerd. ZINiN faciliteert de vrijwilligers en de programmering door advies, 
administratie en financiële ondersteuning. 
De gevraagde subsidie voor het cultuur product bedraagt voor 2018 C 50.000,-. 

4. Advies product 
Op de adviesfunctie is ingrijpend bezuinigd; er is met ingang van 2012 geen subsidie meer beschikbaar. Er is 
daardoor in tegenstelling tot vorige jaren, geen aparte formatie meer beschikbaar. Door een nog verdere 
integratie en samenwerking met het TBH en door te participeren in toekomstige centrumontwikkelingen op het 
gebied van promotie en evenementen, is een richting gekozen waarbij een aantal diensten/producten behouden 
blijft. De taken als aanjager, adviseur en ondersteuner van vernieuwende ontwikkelingen uit het culturele veld 
worden dan niet meer uitgevoerd maar worden bij het particulier initiatief neergelegd. Wat wel overeind blijft is 
bijvoorbeeld het wekelijks verzorgen van de agenda voor amateuractiviteiten in het Twents Volksblad, de 
instandhouding van www.cultuurpleinhellendoorn.nl (zonder personele inzet) en een bijdrage aan de 
cultuureducatie (mogelijk gemaakt door een z.g. combinatiefunctie). 

5. Commerciële activiteiten 
De doelstelling van het HcB is dat het gebouw zoveel mogelijk gebruikt wordt als centrale ontmoetingsplek. 
ZINiN onderschrijft dat. 
Commerciële activiteiten zijn vanzelfsprekend niet subsidiabel. Na de invulling van de sociaal-culturele 
activiteiten, theateractiviteiten en eigen activiteiten van de bewoners van het HcB, worden de overgebleven 
ruimtes en tijd zoveel als mogelijk commercieel ingevuld. De doelstelling bij deze activiteiten (vergaderingen, 
congressen, symposia, staconcerten, ZINema) is om uit de verhuur en de horeca extra inkomsten te genereren. 
ZINiN exploiteert daarnaast ook de Lounge, waar alle personeelsleden van hier gevestigde organisaties welkom 
zijn voor een lunch. 
De commerciële inkomsten dragen er aan bij dat de culturele activiteiten voor de gemeente betaalbaar blijven. 
Deze commerciële activiteiten zijn namelijk voor 1096 kostendrager in de vaste kosten. Daarboven draagt het 
commerciële product C 5.500,- bij aan de gesubsidieerde producten. 
Uitgangspunt is dat ook in 2018 een positief resultaat zal worden gerealiseerd. 

NB: ZINiN betaalt voor de uitvoering van de commerciële activiteiten naast de eigen bijdrage van C 5.500,- en 
het feit dat deze activiteiten 10*26 kostendrager zijn, een marktconforme pacht van 996 van de commerciële 
horecaomzet. Om de subsidiestroom zuiver te houden, wordt deze pacht niet in mindering op de subsidie 
gebracht. De pacht over 2018 wordt begin 2019 apart afgerekend op basis van de werkelijke omzet. 

6. Huurlasten 
Uitgangspunt is dat de extra huisvestingslasten in het HcB (ten opzichte van de voormalige locatie het 
Spoortheater) volledig subsidiabel zijn, conform de afspraken in het rapport Nieuwe Cultuur. De huur van het 
ZINiN theater bedraagt in 2018 C 396.008- . Hiervan is C 3 0 5 . 7 8 1 , - subsidiabel omdat ZINiN zelf C 90.227, -
bijdraagt vanuit de eigen begroting. De subsidie voor de huisvestingslasten wordt door ons intern met de 
vordering verrekend. 

7. Facilitaire dienstverlening 
Net als de huisvestingslasten, geldt ook voor de facilitaire dienstverleningsovereenkomst het uitgangspunt dat 
deze kosten subsidiabel zijn, conform de afspraak in het rapport Nieuwe Cultuur. Voor 2018 zijn deze begroot 
op C 97.677- Ook deze subsidie wordt door ons intern met de vordering verrekend. 

Effecten: 
Sponsoring 
De verwachte sponsoropbrengsten voor 2018 zijn begroot op C 40.000, - . De opbrengst komt geheel ten goede 
aan de directe programmakosten van het theater, de amateurkunst en de bibliotheek. Met deze gelden, kan 
extra kwaliteit aan de totale culturele programmering worden toegevoegd en kunnen bijvoorbeeld bijzondere 
voorstellingen worden geprogrammeerd die financieel niet kostendekkend te maken zijn. 
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Samenwerking met andere theaters 
De theaters van Overijssel werken samen om de kwaliteit te handhaven en de inwoners een breed aanbod op 
het gebied van de professionele podiumkunsten te kunnen bieden. Een subsidie van de provincie Overijssel via 
de OKTO van C 11.000,- geeft een welkome ondersteuning aan de programmeringsmogelijkheden van het 
zogenoemde 'kwetsbaar aanbod'. Met deze regeling is het bijvoorbeeld mogelijk een groep vrijwilligers te 
ondersteunen, die een Klassieke Kring heeft opgezet. 
Vrijwilligers 
Bij ZINiN zijn ongeveer 60 vrijwilligers actief, onder andere in de programmacommissie die de directeur 
ondersteunt bij het samenstellen van het theaterprogramma en in een publiciteitscommissie die als denktank 
fungeert voor de PR en marketing. Daarnaast zijn er nog vele tientallen vrijwilligers actief in de onderliggende 
werkgroepen als Eigen Oogst, Cultuurmarkt, Sinterklaas, e.d. 

Planning: 
Nvt 

Financiële consequenties: 
Algemeen 
Bij de inhoudelijke afspraken hoort een financiële vertaling. De begroting 2018 heeft ZINiN opgesteld in het 
verlengde van de prestatieafspraken en is gebaseerd op voorgaand jaar en bestaande afspraken over 
bezuinigingen. De begroting is beoordeeld en geeft een realistisch beeld. 

Inflatiecorrectie 

ZINiN heeft "\0Zo inflatiecorrectie in de begroting meegenomen voor 2018 . 

Cao consequenties 
Organisaties die budgetsubsidie ontvangen, moeten op grond van een bepaling in de subsidieverordening de Cao 
consequenties bij hun begroting meenemen (voorheen was het mogelijk om niet voorziene consequenties 
achteraf te verrekenen). Soms is het niet mogelijk vooraf alles in te calculeren, omdat de cao halverwege het 
jaar pas in werking treedt. Voor ZINiN was dat het geval in 2017. Deze extra kosten zijn dus voor rekening van 
ZINiN. 
De Cao consequenties zijn berekend voor het theater en het TBH 1 . 
Op basis van alle gegevens ziet de subsidieberekening er als volgt uit. 
A. Reguliere subsidie 
Voor de subsidie 2018 gelden de volgende uitgangspunten op basis van het gemeentelijk beleid: 
- Subsidie 2017 theater C 394.261 ,-
Bij: 1 o/o inflatie C 5.096 
Bij: cao-stijgingen theater en TBH C 23.403,-

C 422.760, -
C 70.000,-
C 50.000,-
C 5.500,-

C 537.260,-

B. Subsidie 2018 huisvestingskosten en facility HcB 
De subsidie voor de huisvestingskosten in het Huis voor Cultuur en Bestuur is gelijk aan de huurvordering 
(vestzak-broekzak) minus een bedrag van C 90.227,- per jaar dat niet apart wordt gesubsidieerd, maar al binnen 
de bestaande begroting van het theater wordt gedekt. Datzelfde geldt voor de facilitaire overeenkomst. Voor 
2018 zijn deze begroot op: 

subsidie huisvesting C 396.008,-
subsidie facility C 97.677,-

Het te beschikken subsidiebedrag is beschikbaar binnen de gemeentelijke begroting. 

Subsidie theater 
Subsidie non-profit 
Subsidie cultuur 
-/- eigen bijdrage 

Subsidie 2018 

1 Met TBH is een meerjarige afspraak gemaakt voor de subsidieverlening. Ten tijde waren deze Cao
consequenties nog niet in beeld. Theater en TBH vallen onder één personeelsbestand van ZINiN met deze Cao. 
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Personele consequenties: 
Nvt 

Juridische consequenties: 
De subsidie wordt door middel van bijgaande beschikking verleend. 

Informatisering I Automatisering: 
Nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Nvt 

Communicatie: 
Dit besluit wordt zoals gebruikelijk ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gestuurd. 

Overige consequenties: 
Nvt 
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