
 

Raadsinformatiebrief 
 
Aan:  de leden van de raad  
Van: het college 
Datum: 19 november 2019 
Onderwerp: De Voorste Venne 
Doel: ter kennisname/ter informatie 
Aanleiding: informatie (algemeen) 
Aard informatie: openbaar 
  

 
Aanleiding 
Afgelopen donderdag bent u geïnformeerd over de brief van het bestuur van De Voorste Venne en 
onze reactie daarop. Als gevolg van deze recente ontwikkelingen zal er geen raadsvoorstel worden 
aangeboden voor de vergadering van 17 december aanstaande.  
Hierna in deze raadsinformatiebrief informeren wij u over het rapport van BMC, onze reactie daarop 
en het vervolgproces. 
 
Informatie 
 
Opdracht BMC 
Om u een onderbouwd voorstel te kunnen doen over de toekomst van De Voorste Venne hebben we 
ervoor gekozen om een externe deskundige van het adviesbureau BMC in te schakelen. Deze 
deskundige heeft naast de opgestelde scenario’s ook de onderliggende stukken, zoals de 
toekomstvisie die mede ten grondslag lag aan de verbouwing en de exploitatie van De Voorste Venne 
et cetera, bestudeerd. Daarnaast heeft hij gesprekken gevoerd met de interim-manager en het bestuur 
van De Voorste Venne, de portefeuillehouder en ambtelijk betrokkenen. 
 
Meer specifiek is aan BMC gevraagd: 

• uitspraken te doen over de validiteit van de aannames die ten grondslag liggen aan de 
exploitatiescenario's;  

• aan te geven welke kosten kunnen worden beschouwd als 'eenmalig' en welke als 
‘structureel’;  

• uitspraken te doen over de toekomstbestendigheid van de exploitatiescenario's;  
• uitspraken te doen over de mate waarin de exploitatiescenario's aansluiten bij de 

schaalgrootte van de gemeente en bij het voorzieningenniveau in de grotere regio;  
• aan te geven wat voor een soort organisatie hoort bij de diverse exploitatiescenario's;  
• te bekijken of toevoeging van andere functies aan het complex De Voorste Venne in positieve 

zin kan bijdragen aan de exploitatie;  
• aan te geven hoe de gepresenteerde exploitatiescenario's kunnen worden geïmplementeerd 

en welke fasering hiervoor nodig is. 
 
Op basis van de omgevingsanalyse en na een beoordeling van de huidige stand van de exploitatie en 
van de door de stichting geschetste toekomstscenario’s heeft BMC een rapportage opgeleverd die als 
bijlage is toegevoegd. Hierin komen zij tot de volgende conclusies: 

1. de gemeente Heusden beschikt, mede dankzij de grote inspanningen van het 
stichtingsbestuur, sinds oktober 2018 over een hoogwaardige culturele en maatschappelijke 
voorziening; 

2. aan het renovatieplan liggen echter geen heldere gemeentelijke beleidsdoelstellingen, noch 
een goed uitgewerkt eigen businessplan van de stichting ten grondslag. Hierdoor is de 
renovatie van De Voorste Venne te veel een autonoom proces geworden; 



 

3. samenhangend met 2: bij het opstellen van de exploitatieraming is naar de waarneming van 
BMC te veel toegerekend naar het door de raad beschikbaar gestelde subsidiebudget na de 
renovatie (€ 300.000); 

4. bij de schaalgrootte van de gemeente Heusden en het voorzieningenniveau in de grotere 
regio hoort een (lokaal) ‘cultureel centrum’ met een kleine, slagvaardige professionele 
kernorganisatie en een beperkt aanbod van professionele podiumkunsten en film. Het door de 
stichting geschetste scenario 2 sluit hier het beste op aan; 

5. Wij (BMC) achten het onder 4. genoemde concept uitvoerbaar met een jaarlijkse subsidie van 
€ 400.000 (uitgaande van € 100.000 huur per jaar). Voorwaarde is dan wel dat de stichting in 
financiële zin met een schone lei (lees: zonder schulden) en met een bij de exploitatie 
passend weerstandsvermogen kan starten. Verder is een voorwaarde dat er een (nieuwe) 
kleine, slagvaardige professionele kernorganisatie wordt gebouwd en dat er een nieuw 
bestuur wordt gevormd op basis van de competenties die nodig zijn voor een volgende fase in 
de ontwikkeling van De Voorste Venne, c.q. voor de doorontwikkeling van ‘scenario 2’.  

6. samenvattend leidt dit tot de volgende financiële gevolgen:  
 
saneren eigen vermogen € 197.000  
risicoreserve € 50.000  
aanloop- en frictiekosten 2020 € 75.000  
aanloop- en frictiekosten 2021 € 50.000  
aanloop- en frictiekosten 2022 € 25.000  
totaal € 397.000 Eenmalig 
   
mogelijke naheffing fiscus € 100.000 status is onduidelijk 
   
totaal € 400.000 structureel 

 
7. wij adviseren de gemeente om pas een definitief besluit te nemen na het beschikbaar komen 

van een nader uitgewerkt businessplan, inclusief een gedegen ‘risicoanalyse’. Daarnaast 
adviseren wij de gemeente om beleidsdoelstellingen te formuleren over de functie(s) en taken 
van De Voorste Venne, zodat in de toekomst ook heldere prestatieafspraken kunnen worden 
gemaakt met de stichting en de gemeente adequaat kan sturen op de uitvoering van haar 
eigen beleidsdoelstellingen;  

8. om de betrokkenheid van de diverse partners en/of gebruikers binnen De Voorste Venne te 
vergroten, adviseren wij de stichting om de instelling van een ‘programmaraad’ als 
adviesorgaan te overwegen.  

 
Reactie op de conclusies van BMC 
Wij onderschrijven de eerste conclusie van BMC. Onze gemeente beschikt, mede dankzij de grote 
inspanningen van het stichtingsbestuur, met de locatie De Voorste Venne over een accommodatie die 
zeer geschikt is om te fungeren als lokaal cultureel centrum. Het gebouw biedt gebruikers alle ruimte 
om dit lokale culturele centrum te laten bruisen. 
 
Inhoudelijke uitgangspunten 
BMC concludeert dat zowel de gemeente als De Voorste Venne voorafgaand aan de verbouwing 
meer gedetailleerd hadden kunnen aangeven wat de verwachtingen en uitgangspunten waren aan de 
ene kant, en hoe de verwachtingen waargemaakt zouden worden aan de andere kant. Wij zijn het er 
echter niet mee eens dat er geen helder gemeentelijk beleid is. In het raadsvoorstel van 27 september 
2016 zijn de belangrijke thema’s genoemd die beschreven staan in eerdere visiedocumenten. 
Ontmoeten en verbinden dat zijn de thema’s waar aan vastgehouden moet worden:  
  



 

De Voorste Venne als het eigentijdse, multifunctionele ontmoetingscentrum voor onze gemeente, en 
de kern Drunen in het bijzonder, binnen het sociaal culturele domein en minder als het centrum voor 
kunst- en cultuur. In de missie en visie van stichting De Voorste Venne, die ten grondslag hebben 
gelegen aan de verstrekte subsidie, wordt beschreven dat het gebouw in eerste instantie bestemd is 
voor lokale (podium) activiteiten, waarbij primair culturele activiteiten, (netwerk) bijeenkomsten, 
beurzen, evenementen en congressen invulling moeten geven aan het programma.  
 
In lijn hiermee willen wij graag dat De Voorste Venne de functie vervult van lokaal, bruisend cultureel 
centrum, waarbij multifunctioneel gebruik belangrijk is. De Voorste Venne heeft primair een lokale 
functie, maar professionele voorstellingen zijn daarbij mogelijk, tenzij dit leidt tot hogere kosten.  
 
In de huidige tijd waar cultuureducatie een steeds grotere rol krijgt in de samenleving en als 
instrument voor persoonlijke ontwikkeling en het creëren van sociale cohesie kan worden gezien, 
vinden wij het erg belangrijk voor onze inwoners dat De Voorste Venne hier een rol in speelt. Verder 
zien wij deze rol ook wanneer het gaat om het maken van de verbinding op verschillende onderdelen 
binnen het maatschappelijke domein zoals; cultuur, kunst en onderwijs. Dit kan leiden tot meer 
decentralisatie van culturele activiteiten en tot nieuwe samenwerkingsverbanden.  
 
Financiële uitgangspunten 
Wij herkennen ons niet in de waarneming van BMC dat er is toegerekend naar een subsidie van 
€ 300.000. Deze subsidie is gebaseerd op het exploitatieplan van De Voorste Venne, dat onderdeel 
uitmaakt van de toekomstvisie. Hierbij is onderkend dat de begroting nog niet in detail is uitgewerkt. 
Hoewel een enorme inspanning werd voorzien, was het bestuur van de stichting ervan overtuigd dat 
het businessmodel acceptabel was. In het slot van de toekomstvisie bevestigt het bestuur dat de 
opdracht en de cijfers voor dat moment een helder beeld van de situatie gaven over wat nodig was 
voor de toekomst. 
BMC adviseert de gemeente om pas een definitief besluit te nemen over de financiële gevolgen na het 
beschikbaar komen van een nader uitgewerkt businessplan, inclusief een gedegen ‘risicoanalyse’. Dit 
advies nemen we over. Vandaar dat er nu geen raadsvoorstel wordt aangeboden voor aanpassing 
van de jaarlijkse subsidie en hoe om te gaan met de ontstane tekorten. 
 
Bestuur stichting De Voorste Venne 
BMC adviseert in haar conclusies om een nieuw bestuur te vormen op basis van de profielschetsen 
die nodig zijn voor een volgende fase in de ontwikkeling van De Voorste Venne. Met het besluit van 
het bestuur om haar functie neer te leggen ontstaat er ruimte om hier invulling aan te geven. Dit is 
primair de verantwoordelijkheid van het bestuur maar, gezien het belang voor de gebruikers en de 
gemeente, gaan we hierover in overleg. 
 
Denkrichting 
In ons overleg van 11 november jl. met het bestuur van de stichting hebben wij gesproken over het 
rapport van BMC en gemeld welke denkrichting wij voor ogen hadden in het raadsvoorstel over de 
toekomst van De Voorste Venne. Dit kan als volgt worden samengevat: 

• wij willen dat De Voorste Venne de functie vervult van lokaal, bruisend cultureel centrum. Dat 
hieraan een prijskaartje hangt voor de gemeente, is duidelijk;  

• wij willen hiervoor de huidige hoogte van de subsidie continueren met ruimte voor een kleine 
plus op het huidige bedrag van € 300.000. Daarvoor moet het ambitieniveau worden 
bijgesteld; 

• De Voorste Venne heeft primair een lokale functie, maar professionele voorstellingen zijn 
daarbij mogelijk, tenzij dit leidt tot hogere kosten;  

• om in de periode tussen nu en de totstandkoming van het businessplan het tekort niet verder 
te laten oplopen, is het noodzakelijk dat het bestuur van De Voorste Venne geen 



 

onomkeerbare besluiten meer neemt en verplichtingen boven de € 5.000 ter goedkeuring aan 
de gemeente voorlegt; 

• wij willen ons conform de aangenomen motie1 maximaal inspannen om te bereiken dat de 
Drunense bibliotheek in de panden van De Voorste Venne wordt gehuisvest. Dit sluit aan bij 
de suggestie van BMC om een extra huurder te zoeken. Het toevoegen van extra lokale 
gebruikers en functies, met een positief effect op de bezettingsgraad en multifunctioneel 
gebruik, komen onvoldoende terug in de door het bestuur van De Voorste Venne 
gepresenteerde scenario’s.  

 
Financiële situatie stichting De Voorste Venne 
Met de raadsinformatiebrief van 23 oktober 2019 hebben wij u geïnformeerd over de financiële situatie 
bij stichting De Voorste Venne. In de meest recente prognose is het verwachte tekort opgelopen tot 
naar schatting ca. € 153.000. Tot nu toe heeft de gemeente in 2019 € 351.000 (reguliere subsidie 
2019 incl. index € 306.000, en bedragen van € 20.000 en € 25.000 voor de inhuur van een interim-
manager) beschikbaar gesteld. 
 
Gezamenlijk leidt dit tot een verwacht negatief vermogen ultimo 2019 van ca. € 197.000. 
Aan het eind van het jaar heeft de stichting naar verwachting een schuld aan de gemeente van 
€ 257.500 als gevolg van voornamelijk huur, belasting en een nog te verrekenen voorschot voor de 
inrichting van het binnenterrein (dit bedrag van € 57.500 is gebruikt voor betaling van crediteuren). Wij 
zien het ontstane tekort als een verantwoordelijkheid van het bestuur. Voor de hogere doelstelling van 
een bruisend cultureel centrum hebben wij onze verantwoordelijkheid genomen. Wij hebben eerder 
uitstel van betaling verleend tot 31 december 2019. Bij de jaarrekening 2019 van de gemeente zal 
beoordeeld moeten worden wat de hoogte van de openstaande vorderingen en de invorderbaarheid 
is. De kans is groot dat voor de gehele openstaande vordering een reservering voor oninbaarheid 
moet worden gedaan ten laste van het resultaat 2019.  
 
Vervolg proces 
We gaan nu uiteraard in overleg met het bestuur van stichting De Voorste Venne over de ontstane 
situatie. Samen met hen moeten we helderheid krijgen (juridisch en financieel) over het vervolg om 
verantwoorde keuzes te kunnen maken. 
 
We zullen in ieder geval proberen in gezamenlijkheid afspraken te maken met en over het personeel 
zodat zij geïnformeerd blijven. Het bestuur van De Voorste Venne heeft het personeel en de 
gebruikers van De Voorste Venne afgelopen week zelf geïnformeerd. 
We spannen ons maximaal in om de beeldvorming compleet te krijgen en om de juridische en 
financiële risico’s in kaart te brengen.  
Zoals wij hiervoor al hebben aangegeven, is het door deze ontwikkelingen nu te vroeg voor een 
raadsvoorstel. We zullen u echter actief blijven informeren over de ontwikkelingen en zoals u heeft 
verzocht blijven betrekken. 
 
Bijlage 
Rapport BMC 

                                                      
1 Motie De Voorste Venne-bibliotheek uit de raadsvergadering van 7 november jl. 


