Kenmerk:
Afdeling:
Portefeuillehouder:

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)
de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Mr. Cees Freeke, 55 terneuzen
ONDERWERP:
Onvoldoende informatie met betrekking tot de door het college gevraagde
instemming inzake de verzelfstandiging van Toonbeeld.
TOELICHTING:
Het is constant beleid van onze fractie dat collegevoorstellen ten aanzien waarvan - na een
uitdrukkelijk verzoek - onvoldoende informatie wordt verstrekt, zulks ter beoordeling van
onze fractie, met tegenstemmen worden tegemoet getreden. Te meer omdat het niet
uitgesloten moet worden geacht dat na eventuele volledige informatie ook andere fracties op
basis daarvan hun stem zouden hebben kunnen heroverwegen.
Uit de woorden en de houding van de betrokken wethouder kon door mij gisteren niet
worden afgeleid dat hij van zins was de gevraagde informatie te verstrekken. Bovendien gaat
het hier niet om geringe bedragen. De drie ton rond lijkt op ‘handje-klap’.
Op participatieniveau werd de ondernemingsraad om advies gevraagd. Uiteraard dient dit
advies bij de raadsstukken te worden gevoegd, teneinde de raad een volledig beeld te
verschaffen. Het is de bevoegdheid van de raad (eindelijk!), maar het is wel zo hoffelijk een
ander het woord te gunnen en zeker niet de schijn op te wekken dat het oordeel van de
ondernemingsraad niet relevant zou zijn.
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Graag een heldere specificatie van
alle onderdelen van frictiekosten ad €
100.000,00

De frictiekosten bij de transitie van
Toonbeeld als publiekrechtelijke naar een
privaatrechtelijke organisatie zijn onder te
verdelen in de navolgende categorieën:
• Frictiekosten voor personeel en
organisatie:
- strategische personeelsplanning (€
2.000)
- scholing personeel naar cultureel
ondernemerschap (€ 10.000)
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- werving, selectie, scholing
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a. Graag een specificatie van de
‘eventuele ’ risico’s in de exploitatie
alsmede noodzakelijke vervangings
investeringen, tezamen € 200.000,-.
b. Wat is de onderverdeling?
‘Eventueel’ wijst erop dat er plaats is
voor een tegengesteld oordeel,
namelijk dat er in het geheel geen
risico’s zijn. c. Graag uw risicoschets.

bestuur/personeelsvertegenwoordiging (€
4.000)
• Proceskosten:
- implementatie en verdere uitwerking
bedrijfsplan Toonbeeld (€ 10.000)
- overdracht salarisadministratie, financiële
administratie en ICT van gemeente
naar stichting (€ 2.000)
- oprichting stichting (€ 500)
• Aanloopkosten:
- migratiekosten ICT (€ 5.000)
- aanschaf boekhoudpakket met
aansluiting op leerlingenadministratie (€
5.500)
- aanschaf geautomatiseerd
administratiesysteem met aansluiting op
leerlingenadministratie (€ 9.557)
• PR, communicatie en marketing:
- ontwikkeling website (€ 10.000)
- ontwikkeling nieuwe huisstijl en
informatiedragers (€ 7.500)
- interne/externe voorlichtingsactiviteiten,
incluis drukwerk (€ 7.500)
- doorstart/openingsactiviteiten Stichting
Toonbeeld (€ 5.000)
• Onvoorzien (€ 6.297)
• Totaal (€ 84.854 excl. BTW / € 100.000
incl. BTW)
2 Naast meer algemene bedrijfsrisico's, zoals
de vermindering van de omzet
ten gevolge van de getalsmatige afname
van cursisten en leerlingen, zijn de
navolgende
risico's te onderscheiden:
- een wijziging in het fiscale regime,
waardoor het geraamde belastingvoordeel
van
85% van 21%BTW wegvalt. Hierdoor zullen
de kosten met bijna 18% stijgen.
- Een stagnerende of te geringe opbrengst
van toekomstige (sponsor)gelden, niet

Vragen (art. 39 RvO)

3

Welke zaken moeten worden
vervangen en waarom? Graag uw
specificatie.

4

a. Graag overlegging van het advies
van de ondernemingsraad. b. Zijn de
rechtsposities van alle
personeelsleden verankerd?

Datum vragen: 16 maart 2016
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zijnde gemeentelijke subsidie, waardoor
geen of een te beperkte vervanging kan
plaatsvinden van apparatuur en/of
instrumenten. Vanaf het moment van
verzelfstandiging dient Toonbeeld namelijk
zelf zorg te dragen voor de financiering
van de vervangingsinvesteringen..
- Het jaarlijks realiseren van een
additionele baat van € 39.000 waarmee de
vermindering op het subsidie opgevangen
zal moeten worden.
3 Per 31-12-2015 is alle inventaris van
Toonbeeld (apparatuur en instrumenten)
boekhoudkundig afgeschreven.
De beschikbaar gestelde € 200.000 is
bedoeld om hiermee gedurende de
komende
jaren de noodzakelijke vervanging te
kunnen doen. En tevens ook om de
Stichting
Toonbeeld, mede gelet op de structurele
vermindering van het subsidie, dusdanig te
reorganiseren dat op termijn een financieel
gezonde en uitgebalanceerde
bedrijfsvoering mogelijk is.

a. De ondernemingsraad heeft een
positief advies gegeven.
b. De rechtsposities worden verankerd
in onder andere het sociaal statuut,
dat wordt opgesteld.

Datum antwoorden: 22 maart 2016
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,
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Raadsgriffier gemeente Terneuzen
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secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

