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Inhoud 

• Terugblik

• Beleidsuitgangspunten

• Bedrijfsplan
• Algemene uitgangspunten

• Theater, Sport en gecombineerd

• Wat moet er nog gebeuren

• Vooruitblik proces besluitvorming 



Terugblik 

• Coalitieakkoord, opdracht tot verzelfstandiging

• Kader en stappenplan, september 2014

• Businesscases en amendementen, januari 2016

• Workshop private rechtspersonen, mei 2016

• Voortgang RIB, 2e en 3e kwartaal 2016 



Terugblik tussentijdse besluitvorming

Besluitvorming 28 januari 2016
• Kennisnemen van de businesscases
• Opdracht tot voorbereidende werkzaamheden om 

definitieve besluitvorming mogelijk te maken
• Aparte plannen voor theater en sport, gezamenlijk 

bedrijf en afgezet tegen de huidige situatie  



Waarom verzelfstandigen 

Formeel

• Opdracht vanuit de gemeenteraad

Inhoudelijk

• Marktconforme en dus (op termijn) lagere personeelskosten 
en overhead gemeente

• Samenwerken met marktpartijen partnership en sponsoring

• Flexibiliteit, zaken kunnen doen die we als gemeenten niet 
makkelijk kunnen/mogen doen (verhuur, inspelen op trends,  
samenwerken, enz.)

• Regiefunctie gemeente

• Op termijn mogelijk minder gemeentelijke bijdrage





Beleidsmatig deel 

Algemeen

• Beleidsneutrale overgang

• Apart subsidie-contract (civielrechtelijk)

• Contractperiode voor liefst 4 jaar

• Jaarlijkse verantwoording (nadere afspraken)

• Mogelijkheid tussentijdse sturing

• Tarieven veranderen niet



Theater: waarvoor subsidie 

Met het subsidiëren van (deze) podiumkunsten wil 
de gemeente Papendrecht het volgende bereiken:

Inwoners van Papendrecht kunnen voorstellingen 
bijwonen, al dan niet professioneel, (vooral) binnen 
en (ook) buiten de muren van het Theater

Het Theater levert een bijdrage aan het 
kennismaking met cultuur door kinderen



Producten 

• Ong. 100 voorstellingen op jaarbasis

• Productmix toegesneden op Papendrecht

• Jeugdtheater (ong. 20% voorstellingen 2-14 jaar)

• Jaarlijkse coproductie met Papendrechts 
gezelschap

• Maatschappelijke verhuur (25x per jaar)

• Activiteit voor basisschool (“over de drempel”)

• Deelname Kunstmenu



Sportcentrum: waarvoor subsidie? 

Met de subsidie wordt het volgende beoogd:

De gemeente vervult haar wettelijke taak op het 
gebied van bewegingsonderwijs

Inwoners van Papendrecht worden gefaciliteerd bij 
het beoefenen van een zaalsport (nat/droog), al dan 
niet in competitieverband

Inwoners van Papendrecht wordt recreatief 
zwemmen aangeboden (buitenbad 
seizoensgebonden)



Producten 

• Beheren en exploiteren SC, Kooy, Molenvliet

• Zorgdragen voor organisatie wettelijk 
bewegingsonderwijs (voorrang op verhuur)

• Invulling 36 klokuren PKC-hal

• Verenigingen in staat stellen te kunnen voldoen 
aan competitieverplichtingen

• Verhuur overigen/particulieren

• Voldoen aan div. kwalitatieve criteria



Hiërarchie in verhuur 

• Bewegingsonderwijs

• Verenigingen aangesloten bij sportbond

• Overige



Aandachtspunten  

Aandachtspunten van toekomstige besluitvorming 

• Toekomst Kooy/Molenvliet

• Foyer theater

• Beheer toekomstige sportruimtes VO scholen





Inhoud Bedrijfsplan 

• Reglementair deel

• Algemene uitgangspunten 

• Theater deel

• Sport deel

• Theater en sport gezamenlijk 

• Levensvatbaarheid en risico-analyse

• Het bedrijfsplan is van de bedrijven zelf 



Algemene uitgangspunten 

• Ingangsdatum 1 januari 2018

• Rechtsvorm besloten vennootschap 

• Nav keuze 1 of 2 directeur bestuurder / RvC / AvA

• Gemeente blijft eigenaar aandelen en vastgoed

• Gemeente is opdrachtgever

• Geen bezuinigingsdoelstelling

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden(sociaal kader)

• Toereikend eigen vermogen



Het woon-en leefklimaat in 
Papendrecht is positief beïnvloed 

door passieve en actieve deelname 
van bewoners aan podiumkunsten

Inwoners van Papendrecht 
hebben voorstellingen kunnen 
bijwonen, ook buiten de muren 

van het theater

Inwoners van Papendrecht 
zijn gestimuleerd om zelf 
voorstellingen te spelen
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Het theater is verbonden 
met andere 

maatschappelijke 
instellingen en 

activiteiten
De kosten voor de 

gemeente zijn terug 
gedrongen

Gastheerschap t.a.v. 
artiesten , bezoekers en 

andere klanten is 
verbeterd
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Doelen en activiteiten theater 2018 - 2021



Legenda activiteiten:
Blauw: vindt elk jaar plaats binnen de periode 2018-2021
Rood: vindt eenmaal plaats binnen deze periode, in het genoemde jaar
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1 Programme-
ringseisen

omschrijven in 
2018

2 Gesprekken 
met impres-

ariaten voeren
3 

Voorstellingen 
boeken

9 Acquisitie-
en  sponsor-

plannen 
opstellen in 

2018 2

10 Acquisitie 
en sponsor-

plannen 
uitvoeren 2

13 
Randprogram-

mering
bedenken en 
uitvoeren 4

11 Stichting 
Vrienden van 

Willem 
oprichten  in 

2019 3

14 Plan 
opstellen in 

2018 5 32 Docenten 
zoeken die 
wensen van 

scholen 
omzetten in 

activiteiten 10

31 Overleg 
voeren met 

scholen 
vanaf 2019 10

8 
Voorstellingen 

buiten het 
theater 

uitvoeren

33 
Educatieve 
activiteiten  

uitvoeren 10

6 Partners 
zoeken voor 

programmeren 
buiten de 

theatermuren 1

18 Plan 
opstellen in 

2018 7

37 Overleg 
voeren met 
instellingen 

12

38 Wensen 
inventarise-

ren: wat 
hebben wij 
te bieden?

30 Uitkomsten 
omzetten in 

acties en  
uitvoeren 9

29 Tevreden-
heidsonder-

zoeken uitvoeren 
9

39 
Activiteiten 
uitvoeren19 Sturings-

model 
maken in 

2018 8

20 
Administratie 
opzetten in 

2018 8

De dienstverlening 
van de horeca sluit 
beter aan op het 

beoogde imago van 
het theater

Er zijn meer 
commerciële 

verhuringen en 
andere 

commerciële 
activiteiten

Er is meer 
efficiency 

en 
flexibiliteit 

bereikt

Aantrekkelijke en 
veelzijdige 

programmering is 
aangeboden, 

onderscheidend in de 
regio

Het theater is 
zichtbaarder 

geworden voor 
potentiële 
bezoekers

Er zijn meer 
culturele 

verhuringen

Educatieve 
activiteiten voor 
(basis)scholen 
zijn ontwikkeld

Draagvlak is 
vergroot:  meer 
instellingen zien 

kansen in 
samenwerking met 

theater

Het aantal 
bezoekers is 
toegenomen

Tevredenheid van 
artiesten, bezoekers, 

andere klanten en 
eigenaar/subsidie 
verlener is in beeld 

gebracht en verbeterd

Er zijn sponsoren 
gevonden voor 
de financiering 
van activiteiten 
en middelen

5 Ongeveer 
100 

voorstellingen 
uitvoeren

7 Samen 
programmeren 

buiten de 
theatermuren

15 Com-
merciële

verhuringen 
en  

activiteiten 
realiseren 5

23 
Folders/maili

ngs
opstellen, 

teksten op 
website 
maken, 

verenigingen 
benaderen

21 
Analyseren 
data voor 
versterken 
plannen en 
tussentijdse 
bijsturing 8

27 Website 
verbeteren in 

2018

35 Afspraken met 
uitbater in 2018 

herzien 11

16 Actiever 
vrijwilligers en 
stageairs/stud
enten werven 
en inzetten

17 Als team 
van 

medewerkers 
alerter leren 
benutten van 
kansen en 
beheersen 

van risico’s 6

36 Afspraken met 
uitbater monitoren 
en onderhouden11

24 Financiële 
afwikkeling 
geldstromen 

versnellen in 2018

12 
Faciliteren 
Stichting 

Vrienden van 
Willem, 

vanaf 2019 3

26 Elk jaar één 
voorstelling 

maken met een 
(Papendrechts) 
gezelschap en 
het aantal per 
jaar geleidelijk 

uitbreiden

25 Instellingen 
en gezelschap-
pen uitnodigen 

om 
voorstelling-en

te maken

Coproducties 
met 

instellingen 
zijn geïnitieerd

34 Reguliere 
horeca-activiteiten 

uitvoeren

22 
20 culturele 
verhuringen 

uitvoeren

28 Contacten 
onderhouden 

met de 
gemeente

40 Interne ondersteunende processen uitvoeren (naast activiteiten 17, 19, 20 en 21)13

4 
Toegangskaar-
ten verkopen



Het woon- en leefklimaat in 
Papendrecht is positief beïnvloed 
door deelname van inwoners aan 
bewegingsactiviteiten binnen de 

accommodaties van het 
Sportbedrijf

Meer inwoners van 
Papendrecht hebben gebruik 
gemaakt van de sportruimten 

van het Sportbedrijf 

Inwoners zijn gestimuleerd 
om meer te bewegen, door 

het Sportbedrijf samen 
met de gemeente

H
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Het Sportcentrum is 
verbonden met andere 

maatschappelijke 
instellingen en activiteiten

De kosten voor de 
gemeente zijn 

teruggedrongen

Gastheerschap t.a.v. 
bezoekers, 

verenigingen, scholen 
en huurders is verbeterd

D
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Doelen en activiteiten 2018 - 2021
Doelen en activiteiten sport 2018 - 2021



Theater en Sport samen 

Argumenten voor

• Meer flexibiliteit inzet personeel (administratie)

• Verbinding activiteiten makkelijker

• Meer ondernemerskracht en minder risico door omvang

• Efficiency voordelen (management, bestuur en controle)

• Besparing op ondersteuning 

Argumenten tegen

• Bredere competenties bestuurder(s) en RvC

• Versnippering van de focus



Wat moet er nog gebeuren in deze fase en verder

• Exploitatie overeenkomst

• Huur overeenkomst

• Gevolgen ontvlechting nader uitwerken

• Besluitvorming fase 2 (college en gemeenteraad)

• Fase 3 met o.a.

o Keuze pensioenen en uitvoering sociaal plan 



Planning en advies

maart februarijanuaridecembernovemberoktober

besluitvorming

advies/bespreken
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