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Hoofdstuk 1 Aanleiding 

In oktober 2018 is het vernieuwde gebouwencomplex De Voorste Venne in 

Drunen heropend als cultureel centrum. Stichting De Voorste Venne treedt op als 

hoofdhuurder, beheerder en exploitant van het complex, dat ook onderdak biedt 

aan Centrum voor de Kunsten Het Pieck. Ten behoeve van de exploitatie wordt 

een subsidierelatie onderhouden met de gemeente Heusden. 

 

Al vrij snel na de start van de exploitatie heeft de stichting aan de gemeente 

gemeld dat er sprake is van tekorten op de exploitatie. Om de continuïteit van de 

onderneming voorlopig te waarborgen zijn daarop door de gemeente een aantal 

(tijdelijke) financiële faciliteiten gecreëerd. Tegelijkertijd is er een onderzoek 

gestart naar de mogelijkheden om tot een structurele oplossing van het 

exploitatietekort te komen. In dat kader zijn door de stichting aan de gemeente 

een aantal exploitatiescenario’s gepresenteerd. De gemeente heeft daarop 

besloten om BMC te vragen deze exploitatiescenario’s te toetsen.  
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Hoofdstuk 2 Vraagstelling 

De gemeente Heusden heeft BMC gevaagd om de exploitatiescenario’s die door 

het bestuur van Stichting De Voorste Venne aan de gemeente zijn gepresenteerd 

te toetsen. 

 

Meer specifiek heeft de gemeente 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 exploitatie- 

scenario’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 soort organisatie er 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 op welke wijze de gepresenteerde exploitatiescenario’s kunnen 

worden geïmplementeerd en welke fasering hiervoor nodig is.  

 

In verband met een spoedige besluitvorming over de situatie rond De Voorste 

Venne heeft de gemeente BMC verzocht de conceptrapportage voor 1 november 

2019 aan te leveren. 
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Hoofdstuk 3 Verantwoording werkwijze 

Wij zijn ons onderzoek gestart met het opvragen van alle relevante informatie, 

zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van Stichting De Voorste 

Venne. De stukken die wij bij ons onderzoek hebben betrokken hebben wij 

opgenomen in bijlage 1 bij deze rapportage. In het kader van onze informatie- 

ronde hebben we gesproken met de beleidsadviseur Cultuur van de gemeente 

Heusden, met de portefeuillehouder, met de interim-manager van De Voorste 

Venne en met twee bestuursleden van de stichting. Tevens hebben we de locatie 

bezocht en de resultaten van de renovatie van De Voorste Venne bekeken. 

 

We hebben vervolgens een beknopte analyse gemaakt van de omgeving waarin 

De Voorste Venne functioneert. Wij hebben daarbij gekeken naar de 

gemeentelijke beleidskaders, naar de demografische ontwikkeling van de 

gemeente Heusden en naar het voorzieningenniveau in de grotere regio. 

 

In een volgende stap in ons onderzoek hebben we de uitgangspunten voor de 

exploitatie na de renovatie vergeleken met de actuele begroting 2019 en de 

prognose realisatie ultimo 2019, en de verschillen zo veel als mogelijk 

geanalyseerd.  

 

Op basis van de beknopte omgevingsanalyse en de beschouwing van de huidige 

situatie (prognose realisatie ultimo 2019) hebben we daarna de door de stichting 

gepresenteerde scenario’s op hoofdlijnen beoordeeld. Hieraan hebben we een 

advies verbonden.  

 

Tijdens ons onderzoek is gebleken dat de in 2017 opgestelde exploitatieraming 

op onderdelen onvoldoende inzicht geeft in de onderliggende aannames en/of 

kengetallen. Dat geldt in meer of mindere mate ook voor de toekomstscenario’s 

die door de stichting zijn gepresenteerd. Daardoor was het moeilijk, zo niet 

onmogelijk om alle cijfers in de ramingen te valideren. Om die reden hebben wij 

bij de beoordeling van de cijfers daar waar mogelijk gebruikgemaakt van eigen 

ervaringsgegevens.  

 

Wij hebben van Stichting De Voorste Venne alle medewerking gekregen die nodig 

was om ons onderzoek adequaat en in zeer korte tijd uit te voeren.   
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Hoofdstuk 4 Samenvatting 

In april 2017 heeft de gemeenteraad van Heusden besloten om een krediet van  

€ 6,3 miljoen beschikbaar te stellen voor de renovatie van complex De Voorste 

Venne op basis van een door het bestuur van Stichting De Voorste Venne 

opgesteld verbouwingsplan. De renovatie is eind 2017 gestart en heeft iets 

minder dan een jaar geduurd. Het resultaat is indrukwekkend: met een relatief 

beperkt budget is in Drunen een hoogwaardige culturele en maatschappelijke 

voorziening gerealiseerd voor de gehele gemeenschap van de gemeente 

Heusden. Vermeldenswaardig is dat het bestuur van de stichting ook zelf nog een 

aanzienlijke inspanning heeft gepleegd om additioneel gelden te werven voor de 

renovatie van de tuin, annex binnenplaats.   

 

Aan het renovatieplan ligt een visiedocument van Stichting De Voorste Venne ten 

grondslag: ‘De Voorste Venne, voor en door de burgers van de gemeente 

Heusden’. Dit document is in 2017 opgesteld. In het stuk zijn een aantal 

uitgangspunten voor de exploitatie na de verbouwing geformuleerd. De kern 

hiervan is dat het gebouw De Voorste Venne in eerste instantie wordt bestemd 

voor (lokale) culturele activiteiten, netwerkbijeenkomsten, evenementen, 

beurzen en congressen, en dat professionele podium(kunsten)activiteiten 

complementair zijn aan lokale activiteiten en een meerwaarde dienen te hebben 

ten opzichte van het aanbod van de omliggende theaters. Uitdrukkelijk wordt 

gesteld dat De Voorste Venne geen bedrijfsverzamelgebouw is, maar een 

voorziening met een helder, eenduidig profiel. Naast dat de stichting eigen 

activiteiten initieert, treedt ze ook op als faciliterende organisatie voor de vaste 

bewoners en gebruikers van De Voorste Venne en voor culturele en 

maatschappelijke initiatieven van derden.  

 

Het visiedocument bevat een exploitatieraming op hoofdlijnen voor de situatie na 

de verbouwing. De raming geeft maar beperkt inzicht in de onderliggende 

aannames en kengetallen, bijvoorbeeld op het gebied van aantallen activiteiten, 

aantallen bezoeken, gemiddelde bestedingen per bezoek en/of per activiteit. Naar 

de mening van BMC zou het verstandiger zijn geweest een meer uitgewerkt 

businessplan op te stellen als onderlegger van het verbouwingsplan en voor de 

besluitvorming over de investering en het subsidiekader.   

 

De planontwikkeling en -realisatie met betrekking tot De Voorste Venne is naar 

de waarneming van BMC vooralsnog onvoldoende geborgd in het gemeentelijke 

cultuurbeleid. Dat wil zeggen dat er door de gemeente (vooraf) geen heldere 

doelstellingen en/of ambities zijn geformuleerd met betrekking tot de functies die 

De Voorste Venne binnen de gemeente vervult of zou moeten vervullen. BMC 

adviseert de gemeente Heusden om dit alsnog te doen.  
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Daarmee wordt de inhoud leidend voor de besluitvorming over het aan de 

stichting te beschikken subsidiebudget en kan de gemeente ook adequater sturen 

op de uitvoering van haar beleidsdoelstellingen.  

 

Al snel na de opening werd de stichting geconfronteerd met financiële 

tegenvallers. Deze hadden (en hebben nog steeds) met name betrekking op de 

hogere personeelskosten vanwege uitval van medewerkers, lagere bestedingen in 

de horeca door de vaste gebruikers van het centrum en hogere onderhouds- en 

beheerlasten dan eerder geraamd.  

 

Het is geen onbekend fenomeen dat bij de opstart van een exploitatie na 

nieuwbouw of na een grootschalige verbouwing er al dan niet tijdelijk sprake is 

van overschrijdingen en/of tegenvallende inkomsten. Om die reden adviseert 

BMC altijd om een substantieel budget voor ‘aanloopkosten’ (of ‘frictiekosten’) 

mee te nemen in de eerste twee exploitatiejaren na nieuwbouw of na een 

grootschalige verbouwing. Terugkijkend was het verstandig geweest dat dit in het 

geval van De Voorste Venne ook was gebeurd. Het beeld is nu dat de 

exploitatieraming te veel is ‘toegeschreven’ naar de beschikbare subsidie  

(€ 300.000,--).  

 

De combinatie van hogere kosten en tegenvallende opbrengsten zal aan de kant 

van de stichting ultimo 2019 naar verwachting leiden tot een exploitatietekort 

van circa € 153.000,-- en een negatief eigen vermogen van € 197.000,--. BMC 

acht het niet realistisch dat de stichting zelf binnen de lopende exploitatie het 

huidige negatieve eigen vermogen saneert.  

 

Op verzoek van het college heeft de stichting, mede in het licht van de financiële 

problemen, een 5-tal toekomstscenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s bewegen 

zich inhoudelijk/conceptueel binnen een bandbreedte van een lokaal 

‘gemeenschapshuis’, voornamelijk gedragen door vrijwilligers en zonder een 

aanbod van professionele podiumkunsten, tot een volwaardig ‘cultuurcentrum’ 

met een volledig professionele kernorganisatie en met een substantieel aanbod 

van professionele podiumkunsten. In financiële zin bewegen de scenario’s zich 

binnen een bandbreedte exploitatietekort voor subsidie van € 276.000,-- tot  

€ 528.000,--.  

 

BMC is van mening dat de wijze waarop de stichting de scenario’s inhoudelijk/ 

conceptueel heeft opgebouwd op hoofdlijnen valide is. Met de beschrijving van de 

scenario’s wordt ook duidelijk een onderscheid in ambitieniveau aangegeven. De 

vertaling in een globale exploitatieraming per scenario kunnen we eveneens op 

hoofdlijnen onderschrijven. 
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Als we kijken naar de omvang van de gemeente Heusden en naar het 

voorzieningenniveau in de grotere regio, dient de functie van De Voorste Venne 

naar de mening van BMC primair die van een (lokaal) ‘cultureel centrum’ te zijn: 

dat wil zeggen een huis voor de verenigingen, een podium voor 

amateurkunstbeoefening en een centrale locatie voor ontmoeting. Bij een 

dergelijk concept is een (beperkte) ‘filmhuisfunctie’ goed denkbaar. Incidenteel 

kunnen kleinschalige professionele podiumkunstenvoorstellingen worden 

geprogrammeerd, bijvoorbeeld try-outs van landelijk bekende cabaretiers, 

theatercolleges of populaire muziekuitvoeringen. Een dergelijk aanbod levert 

extra reuring en kan zorgen voor ‘kruisbestuiving’ met de activiteiten op het 

gebied van amateurkunst. Scenario 2 uit de presentatie van de stichting benadert 

dit concept het beste. 

 

De schaalgrootte van het complex (5.500 m2) en het ambitieniveau van het 

renovatieplan sluiten echter minder goed aan bij de functionaliteit van een 

(lokaal) ‘cultureel centrum’ (zie hiervoor) en bij het subsidiebudget dat door de 

raad voor de exploitatie is meegegeven (€ 300.000,--). In feite is er een ‘te 

groot’ en ‘te duur’ gebouw gerealiseerd. Om dit gebouw verantwoord te kunnen 

beheren en te exploiteren is ten minste een professionele kernorganisatie nodig 

en dient er een forse inspanning te worden geleverd met betrekking tot 

‘commerciële’ exploitatie.  

 

BMC acht het niettemin goed mogelijk om op basis van de functionaliteit van een 

(lokaal) ‘cultureel centrum’ tot een toekomstbestendige exploitatie van De 

Voorste Venne te komen. Hiervoor is minimaal een structurele subsidiebijdrage 

van € 400.000,-- per jaar nodig (bij het huidige huurbedrag van € 100.000,--). 

Daarnaast zal de gemeente eenmalig een bedrag van circa € 400.000,-- aan de 

stichting ter beschikking moeten stellen om het huidige negatieve vermogen te 

saneren en voor de opbouw van een ‘risicovoorziening’, die gebruikt kan worden 

om de nog te verwachten ‘aanloop- en frictiekosten’ in de komende drie 

exploitatiejaren af te dekken. Hierin is dan nog niet begrepen een eventuele 

claim van de fiscus uit het verleden van € 100.000,--, waarvan de status bij BMC 

niet bekend is. Om tot een meer verantwoorde exploitatie van de beschikbare 

capaciteit binnen De Voorste Venne te komen zouden, naar de mening van BMC, 

de gebruiksmogelijkheden van het gebouw voor verhuringen moeten worden 

verruimd. In dat kader kan worden overwogen om het ‘commerciële’ deel van de 

exploitatie onder te brengen in een aparte rechtspersoon. Daarmee kan 

maximale transparantie worden geboden met betrekking tot de besteding van 

publieke middelen.  

 

Een andere belangrijke voorwaarde voor een toekomstbestendige exploitatie is 

een stabiele organisatie met voldoende capaciteit en deskundigheid om de 

meervoudige opdracht binnen De Voorste Venne uit te voeren.  
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Dit vraagt om heldere competentieprofielen, op basis waarvan een nieuwe 

organisatie vorm dient te krijgen. Een goede afronding van de besluitvorming 

over de subsidie die structureel nodig is voor een toekomstbestendige exploitatie 

van De Voorste Venne is naar de mening van BMC ook een logisch moment voor 

de samenstelling van een nieuw bestuur op basis van vooraf opgestelde 

profielschetsen, gericht op een volgende fase in de ontwikkeling van De Voorste 

Venne.  

 

Definitieve besluitvorming over de te verstekken subsidie aan de stichting dient 

naar de mening van BMC plaats te vinden op basis van een nader uitgewerkt 

businessplan, waarvan een gedegen ‘risicoanalyse’ uitdrukkelijk een onderdeel is.  

 

Een alternatieve oplossingsrichting is om naast Het Pieck nog een andere vaste 

huurder te zoeken die ervoor kan zorgen dat de vastgoedexploitatie meer in 

evenwicht komt. Dit vergt vanzelfsprekend nader onderzoek, omdat een 

dergelijke ontwikkeling vrijwel zeker zal leiden tot (wederom) een forse 

aanpassing van het gebouw met aanzienlijk financiële consequenties (= is 

mogelijk per saldo een desinvestering).  

 

Uitbesteden van de exploitatie aan een ‘marktpartij’ zal, voor zover er een partij 

te vinden is die hiertoe bereid zou zijn, in beginsel niet leiden tot een lagere 

subsidiebehoefte.  
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Hoofdstuk 5 Concept De Voorste Venne 

Cultureel centrum De Voorste Venne is gevestigd in het zogenoemde ‘Carré’ van 

het gebouwcomplex dat tot 1987 onderdak bood aan het automuseum Autotron. 

Het cultureel centrum omvat een theaterzaal met een capaciteit van 344 stoelen, 

een ‘popzaal’ met een maximale capaciteit van 400 staanplaatsen en een 

evenementenzaal voor maximaal 1.200 bezoekers. Centrum voor de Kunsten  

Het Pieck maakt tevens deel uit van het complex De Voorste Venne. Het totale 

ruimtebeslag van voornoemde functies, inclusief foyerruimten en eigen 

kantoorruimten, beslaat ongeveer 5.500 m2. Er is een ruime (gratis) 

parkeerplaats aanwezig.  

 

De stichting die het cultureel centrum exploiteert, Stichting De Voorste Venne, 

stelt zich ten doel om ‘cultuur’ en ‘ontmoeting’ te stimuleren door middel van 

cultureel-maatschappelijke activiteiten en een cultureel programma.  

 

Naast een (beperkt) eigen programma-aanbod, dat bestaat uit voorstellingen op 

het gebied van klassieke muziek, lichte muziek en popmuziek, cabaret/ 

kleinkunst, voorstellingen van de lokale toneelvereniging ONA, lezingen, 

dansfeesten en film, faciliteert en ondersteunt De Voorste Venne lokale 

verenigingen en maatschappelijke initiatieven. Het centrum is ook beschikbaar 

voor de zakelijke markt (o.a. bedrijfspresentaties, beurzen). Verhuur ten 

behoeve van privéactiviteiten (bijvoorbeeld trouwerijen) wordt door de gemeente 

niet toegestaan.  
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Hoofdstuk 6 Omgevingsanalyse 

In dit hoofdstuk bezien wij een aantal factoren die medebepalend zijn voor het 

functioneren van het cultureel centrum De Voorste Venne. We gaan kort in op 

 de gemeentelijke beleidskaders; 

 algemene sectorale ontwikkelingen en trends; 

 demografische ontwikkelingen; 

 het voorzieningenniveau in de gemeente Drunen en de grotere regio. 

6.1 Gemeentelijke beleidskaders 

De kaders en uitgangspunten die gelden voor het gemeentelijke cultuurbeleid in 

algemene zin zijn niet vastgelegd in een gemeentelijke ‘cultuurnota’. 

 

Door de gemeenteraad van Heusden is op 16 mei 2017 besloten om een krediet 

van € 6.300.000,-- beschikbaar te stellen voor de renovatie en inrichting van  

De Voorste Venne. Tevens is besloten om Stichting De Voorste Venne meerjarig 

een exploitatiebijdrage toe te kennen van € 300.000,--. Dit bedrag is per brief 

d.d. 12/12/2018 beschikt. De gemeente heeft met de stichting geen prestatie- 

afspraken gemaakt met betrekking tot de te ontwikkelen activiteiten (aard en 

aantallen) en/of te realiseren publieks- en/of deelnemersaantallen.  

 

Voor de huur van het complex De Voorste Venne is tussen de gemeente 

Heusden, zijnde de eigenaar van het vastgoed, en de stichting ingaande  

1 september 2018 een nieuwe huurovereenkomst afgesloten. De door de 

stichting te betalen jaarhuur bedraagt bij aanvang van de huurovereenkomst  

€ 100.000,--.  

 

De gemeente heeft voor het eigenarendeel onderhoud vastgoed een Meerjarige 

Onderhoudsplanning (MOP) laten opstellen. De gemeente heeft het inrichtings- 

deel van de investering in de renovatie, zijnde € 1.050.000,--, ook voor haar 

rekening genomen en zich daarmee verplicht om ook zorg te dragen voor 

vervangingsinvesteringen in de toekomst. Wij hebben echter geen documenten 

gezien waarin dit is vastgelegd.  

 

De exploitatie- en horecavergunning die voor De Voorste Venne van toepassing is 

staat geen privébijeenkomsten in de zin van bruiloften, jubilea, verjaardagen et 

cetera toe. BMC constateert enige discrepantie met het feit dat zakelijke 

bijeenkomsten, bijvoorbeeld bedrijfspresentaties en -evenementen, wel zijn 

toegestaan en dat er bijgevolg ook een ‘grijs’ gebied is.  
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6.2 Algemene sectorale ontwikkelingen en trends 

Er zijn een aantal algemene sectorale ontwikkelingen en trends te duiden die van 

belang zijn voor het huidige functioneren en het toekomstperspectief van 

culturele centra zoals de Voorste Venne. De belangrijkste daarvan zijn 

 

a. Digitalisering van de samenleving 

Met de verregaande digitalisering van de samenleving is kennis en 

vermaak voor iedereen thuis beschikbaar. Een en ander betekent dat het 

aanbod van kunst en cultuur ook op andere, vaak meer individuele wijze 

kan worden beleefd. De digitalisering biedt mogelijkheden om content op 

verschillende manieren aan te bieden. Ook heeft de digitalisering grote 

invloed op de communicatie met publiek en non-publiek. Door de 

individualisering, die samenhangt met de zich steeds verder uitbreidende 

digitale wereld, groeit tegelijkertijd (weer) de behoefte aan echte 

ontmoeting, aan verbinding, aan persoonlijk contact, aan zingeving en 

gemeenschapszin.  

 

b. Meer concurrentie 

De vrijetijdsmarkt kent veel concurrentie. De consument kan in een 

beperkte vrije tijd kiezen uit een steeds groter wordend aanbod van 

culturele en vrijetijdsactiviteiten. In dit verband noemen wij ook de 

groeiende populariteit van festivals.  

 

c. Belang cultuureducatie 

In een tijd waarin de individualisering nog verder toeneemt, de verschillen 

tussen arm en rijk weer groter worden, de polarisatie in de samenleving 

sterker wordt, culturen en opvattingen meer tegenover elkaar komen te 

staan en materiële consumptie domineert, wordt het grote belang van 

cultuureducatie, met name binnen het primaire onderwijs, algemeen 

erkend. Cultuureducatie is een belangrijk instrument voor persoonlijke 

ontwikkeling en voor het creëren van sociale cohesie. Deze erkenning 

vertaalt zich ook in het feit dat cultuureducatie op dit moment een 

belangrijk speerpunt is in het beleid van de rijksoverheid. Door middel van 

stimuleringsregelingen als ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en ‘Meer muziek 

in de klas’ geeft de landelijke overheid hier vorm aan.  

 

d. Meer verbinding met andere maatschappelijke domeinen 

Cultuureducatie en amateurkunstbeoefening worden mede vanwege hun 

laagdrempelige karakter steeds vaker ingezet om ook andere 

beleidsdoelstellingen te verwezenlijken, met name daar waar het gaat om 

het bevorderen van participatie, welzijn, sociale cohesie, veiligheid en 

gezondheid, bijvoorbeeld op wijkniveau.  
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Dit leidt tot meer decentralisatie van culturele activiteiten en tot nieuwe 

samenwerkingsverbanden tussen culturele instellingen, het onderwijs, 

welzijns- en bewonersorganisaties en zorgaanbieders.  

 

e. Veranderende rol van de vrijwilliger 

In de periode 2012-2016 gaf bijna de helft van de bevolking van 15 jaar 

en ouder aan zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger in te zetten 

voor een organisatie of vereniging. Wel zijn er sterke verschillen tussen de 

bevolkingsgroepen in het aandeel vrijwilligers. Hoe hoger de opleiding, 

hoe meer vrijwilligers. Daarnaast speelt leeftijd een belangrijke rol bij het 

doen van vrijwilligerswerk. Middelbare leeftijdsgroepen zijn 

oververtegenwoordigd. Wat opvalt is het volgende: 

 Het vrijwilligerswerk professionaliseert: er worden steeds meer eisen 

gesteld aan zowel de organisaties als de vrijwilligers; dit betekent dat 

er meer aandacht komt voor het geven van cursussen en trainingen, 

dat er gekeken wordt naar startkwalificaties en dat vrijwilligers in 

voldoende mate gemotiveerd moeten zijn. 

 Bijgevolg krijgen vrijwilligers meer verantwoordelijkheid en zorgen ze 

deels voor ‘zelfsturing’. 

 Er ontstaat een nieuw type vrijwilliger; de diversiteit in organisaties 

waar vrijwilligers actief zijn neemt toe; daarmee ontstaan er steeds 

meer verschillende vormen van vrijwillige inzet en nieuwe manieren 

van communiceren; vrijwilligers willen er ook iets voor zichzelf aan 

overhouden, bijvoorbeeld het opdoen van werkervaring, het verwerven 

van kennis en vaardigheden, en het opbouwen van een netwerk. 

 Toenemende flexibilisering: steeds meer mensen geven de voorkeur 

aan kortdurend, concreet en afgebakend vrijwilligerswerk; er is sprake 

van een verschuiving naar vrijwillige inzet van korte duur of voor 

eenmalige evenementen of projecten. 

 Digitale technologie wordt ook binnen het vrijwilligerswerk steeds 

belangrijker; denk aan werving, nieuws- en informatieverstrekking, 

interne communicatie, scholing et cetera. 

 Met de veranderende rol van de vrijwilliger worden ook hogere eisen 

gesteld aan het management van de organisaties waarin de 

vrijwilligers actief zijn. 

 

6.3 Demografische ontwikkelingen 

De gemeente Heusden bestaat uit 11 kernen. Met respectievelijk 18.374 en 

14.481 inwoners zijn Drunen en Vlijmen de grootste kernen van de gemeente. 

Het totale aantal inwoners bedraagt 44.172 (peildatum: 1 januari 2019). Het 

grootste aandeel in de bevolkingsopbouw van de gemeente wordt gevormd door 

de leeftijdsgroep 45-65 jaar. De verwachting is dat het aantal inwoners tot 2040 

nog licht zal stijgen. Tevens wordt verwacht dat het aandeel inwoners ouder dan 

65 in de gemeente Heusden sneller zal stijgen dan landelijk gemiddeld.  
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6.4 Lokale en regionale voorzieningenniveau 

Als we kijken naar de voorzieningen die zich specifiek richten op podiumkunsten 

en we betrekken daarbij ook de regio, dan geeft dat het volgende beeld: 

 

Gemeente Voorzieningen Afstand tot Drunen 

   

Heusden 

 

De Voorste Venne (1.200, 

400, 344) 

 

0 

Den Bosch 

 

Theater aan de Parade 

(900, 232, 184) 

 

17 

Waalwijk 

 

Theater De Leest (521, 

201) 

 

7 

Oosterhout 

 

Theater de Bussel 

(475/200) 

 

26 

Tilburg Theaters Tilburg 

(820/700), 013 

(3.000/700) 

 

25 

  

 

In Waalwijk en Oosterhout is bij het theater ook een ‘filmfunctie’ ondergebracht. 

Tilburg en Den Bosch bieden een populair filmaanbod via de landelijk opererende 

bioscoopketens en een aanbod van meer inhoudelijke films via het circuit van 

‘filmhuizen’. 

 

In algemene zin kan worden gesteld dat vanwege de nabijheid van met name 

Tilburg en Den Bosch de inwoners van de gemeente Heusden gebruik kunnen 

maken van een breed aanbod van podiumkunsten en film.  
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Hoofdstuk 7 Scenario’s voor de toekomst 

7.1 Analyse van de huidige situatie 

In het kader van de voorgenomen verbouwing van het gebouwcomplex De 

Voorste Venne is door het bestuur van de stichting in 2017 een ‘visiedocument’ 

opgesteld: ‘De Voorste Venne, voor en door de burgers van de gemeente 

Heusden’. In dit document worden een aantal uitgangspunten voor de exploitatie 

geformuleerd: 

a. Het gebouw wordt teruggegeven aan de inwoners van de gemeente 

Heusden. 

b. Het gebouw wordt in eerste instantie bestemd voor (lokale) podium- 

activiteiten, waarbij primair culturele activiteiten, netwerkbijeenkomsten, 

beurzen, evenementen en congressen invulling moeten geven aan het 

programma. 

c. Professionele podiumactiviteiten zijn complementair aan de lokale 

activiteiten en dienen meerwaarde te hebben ten opzichte van omliggende 

theaters/podia. 

d. De Voorste Venne is geen bedrijfsverzamelgebouw waar alles gehuisvest 

moet worden of een plaats moet krijgen. De Voorste Venne dient een 

goed profiel en identiteit te krijgen. 

e. De activiteiten op het gebied van kunst en cultuur hebben een relatie met 

de drie indelingen op het gebied van cultuur: cultuureducatie, 

cultuurpresentatie en cultuurproductie. 

f. Stichting De Voorste Venne wordt verantwoordelijk voor de onder e 

genoemde activiteiten en zal daarnaast gaan fungeren als facilitair bedrijf.  

g. De gemeente Heusden is verantwoordelijk voor het vastgoed, waaronder 

het groot onderhoud. De stichting is verantwoordelijk voor beheer en 

huurderonderhoud, voor de invulling van de activiteiten en heeft met 

name een faciliterende rol. Het bestuur heeft daardoor onlosmakelijk te 

maken met wet- en regelgeving aangaande (brand)veiligheid.  

h. Aanpassing van het gebouw is een afgeleide van de inhoudelijke 

toekomstvisie. Eerst inhoud en programma, dan de stenen.  

 

Een exploitatieraming is onderdeel van het ‘visiedocument’. Het document geeft 

echter beperkt inzicht in de aannames die ten grondslag liggen aan de raming, in 

de zin van aantallen activiteiten, aantallen bezoeken/deelnemers, gemiddelde 

bestedingen et cetera, uitgezonderd de personeelskosten, de huisvestingslasten 

en de vaste huurinkomsten. Deze zijn wel nader onderbouwd. Ook is niet 

duidelijk in hoeverre de exploitatieraming is gebaseerd op historische bedrijfs- 

gegevens. Om die reden is het voor BMC lastig om uitspraken te doen over de 

validiteit van de in 2017 geraamde baten en lasten van de exploitatie na de 

verbouwing. 
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Stichting De Voorste Venne is als hoofdhuurder per 1 januari 2018 een 

huurovereenkomst aangegaan met de Stichting de Aleph (thans Centrum voor de 

Kunsten, Het Pieck) in de rol van ‘onderhuurder’. Tevens zijn per 1 oktober 2018 

gebruiksovereenkomsten aangegaan met Stichting Hunenhof, Het Groot 

Dwergonisch Mannenkoor, Harmonie Drunen en Toneelvereniging ONA in de rol 

van vaste gebruikers van de faciliteiten van De Voorste Venne.  

 

De navolgende tabel bevat een overzicht van het verloop van baten en lasten in 

de ‘oude’ situatie (2016), hoe deze zijn opgenomen in de exploitatieraming die in 

2017 is opgesteld (visiedocument), alsmede de begroting en een prognose 

realisatie voor het lopende boekjaar (2019), tevens het eerste volledige 

exploitatiejaar na de renovatie.  

 

 Realisatie 

2016 

Begroting 

voor 

situatie na 

renovatie  

Begroting 

2019 

Prognose 

realisatie 

2019 

Opmerkingen 

                                        

Baten   

 

   

      

Horeca  250.000    

Brutowinst 

horeca 

122.345  240.000 165.655  

Entreegelden  12.500   In de begroting 

2019 is geen 

aparte post 

opgenomen voor 

‘entreegelden’.  

Opbrengsten 

vaste huurders 

 41.625    

Opbrengsten 

verhuur derden 

 45.000    

Opbrengsten 

verhuur totaal 

255.414  103.538 100.024 In de begroting 

2019 zijn de 

opbrengsten 

verhuur niet 

uitgesplitst.  

Opbrengsten 

energielasten 

 25.000    

Opbrengsten 

techniek 

 20.000    

Opbrengsten 

servicekosten 

 15.000    

Overige 

opbrengsten 

1.699  83.310 8.556  
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Totaal baten 379.458 409.125 426.848 274.235  

      

Lasten      

      

Inkoop horeca 0 62.500 0 0  

Personeelskosten 166.284 300.000 402.629 460.894  

Huisvesting 148.587 268.170 205.680 201.144  

Algemene kosten 95.406 76.000 81.693 52.096  

Inkoop 

voorstellingen 

1.452  35.630 2.922 Als we kijken 

naar wat er tot  

1 januari 2020 in 

de VV is 

geprogrammeerd, 

lijkt 2.922 aan 

kosten niet 

realistisch te zijn. 

      

Totaal lasten 411.729 706.670 725.632 717.056  

      

Financiële baten 

en lasten 

(1.568)     

      

Exploitatietekort 

voor subsidie 

(30.703) (297.545) (298.784) (442.821)  

      

 

De raming voor de exploitatie na de verbouwing, zoals opgesteld in 2017, sluit 

qua opzet niet volledig aan bij de cijfers realisatie 2016 en op de begroting 2019 

en te verwachten realisatie ultimo 2019. Dit bemoeilijkt een goede vergelijking. 

Wel vallen een aantal zaken op, die we waar mogelijk proberen te verklaren.  

 De personeelskosten van de stichting zijn ten opzichte van 2016 

substantieel toegenomen: exploitatieraming 2017: + € 133.716,--, 

begroting 2019: + € 236.345,--; dit is grotendeels terug te voeren op de 

verdere professionalisering van de kernorganisatie van De Voorste Venne: 

BMC is van mening dat dit past bij de schaalvergroting die door middel 

van de renovatie van De Voorste Venne is ingezet. 

 De te verwachten realisatie personeelskosten ultimo 2019 ligt substantieel 

hoger dan de begroting 2019: + € 58.265,--; dit is grotendeels terug te 

voeren op de uitval van personeel in de fase van opstart/doorstart 

exploitatie na de renovatie. 

 De exploitatieraming 2017 gaat uit van een substantieel lagere opbrengst 

uit verhuringen dan in 2016 werd gerealiseerd: - € 151.876,--. De 

prognose realisatie ultimo 2019 komt zelfs nog wat lager uit; deels is dit 

te verklaren uit het feit dat de stichting geen middelen heeft om te 

investeren in acquisitie/marketing. 



 
18/28 Rapport Toetsing scenario’s exploitatie Cultureel Centrum De Voorste Venne 

 

 De brutowinst horeca is ten opzichte van de realisatie in 2016 in 2019 

substantieel toegenomen: + € 43.310,--, maar blijft fors achter bij de 

begroting 2019: - € 74.345,--. Hier ligt vanzelfsprekend een relatie met 

het achterblijven van het aantal verhuringen, maar ook met het aantal 

bezoeken dat vooralsnog lager ligt dan waarmee in 2017 is gerekend. 

Voor het overige zien wij bij vergelijkbare projecten/trajecten dat 

verenigingen maar moeilijk kunnen wennen aan nieuwe tarieven dan wel 

afstand kunnen doen van langdurig opgebouwde privileges; ook dit speelt 

in het geval van De Voorste Venne een rol bij de tegenvallende inkomsten.  

 De huisvestingslasten nemen in de exploitatieraming 2017 ten opzichte 

van de realisatie 2016 fors toe: +€ 121.223,--, maar dalen in de prognose 

realisatie 2019 met € 64.130,-- ten opzichte van de exploitatieraming 

2017. 

 

Het beeld dat BMC heeft is dat er in de vormgeving van de exploitatieopzet op 

onderdelen te veel is toegerekend naar het financiële kader: € 300.000,-- 

subsidie en € 100.000,-- huur. In het bijzonder valt op dat er geen rekening is 

gehouden met ‘aanloop-’ en/of ‘frictiekosten’ in de eerste twee jaar na de 

(door)start van de exploitatie.  

 

Het exploitatietekort over het lopende boekjaar zal naar verwachting circa  

€ 153.000,-- bedragen. Niet is uit te sluiten dat de stichting door de fiscus nog 

zal worden belast met een naheffing over de jaren voor de verbouwing. 

Uitgaande van een negatief eigen vermogen van de stichting ultimo 2018 van 

circa € 44.000,-- zal het eigen vermogen aan het einde van het lopende boekjaar 

circa € 197.000,-- negatief bedragen. Mocht hier nog de naheffing van de fiscus 

bij komen, dan komt het eigen vermogen van de stichting uit op € 297.000,--. 

Het is, los van ernstige liquiditeitsproblemen, niet realistisch om te 

veronderstellen dat de stichting in staat is om het negatieve eigen vermogen 

binnen de staande exploitatie op te lossen. Daar komt bij dat de stichting zou 

moeten beschikken over een weerstandsvermogen dat de onderneming in staat 

stelt om de gebruikelijke risico’s in de exploitatie op te vangen.  

Ten slotte verwacht BMC dat de stichting in de komende twee exploitatiejaren 

nog geconfronteerd zal worden met ‘aanloopkosten’ en/of ‘frictiekosten’, los van 

het scenario waarvoor uiteindelijk wordt gekozen. Zo zal de organisatie 

grotendeels opnieuw moeten worden ingericht en zal het tijd kosten om voor de 

diverse activiteiten publiek op te bouwen. 
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7.2 Mogelijke scenario’s 

Door het bestuur en de interim-manager van Stichting De Voorste Venne zijn 5 

mogelijke exploitatie scenario’s uitgewerkt. Deze worden door de stichting als 

volgt beschreven: 

 

Scenario 0: MIN – MIN-variant 

 

belangrijkste kenmerken: 

 

• Geen theater-, muziek- en filmprogrammering 

• Geen inhoudelijke en technische ondersteuning  

van de verenigingen en het Pieck 

• Geen kortingen op zaalhuur 

• Geen kortingen op horeca 

• Gemeenschapshuisfunctie 

• Veel inzet van vrijwilligers vereist 

• Openingstijden afhankelijk van beschikbaarheid 

• Grote evenementen staan onder druk  

• Ruime zomer- én wintersluiting 

 

Benodigde subsidie:  

€ 276.000,-- 

 

 

 

Scenario 1: MIN-variant 

 

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Geen theater-, muziek- en filmprogrammering 

• Geen inhoudelijke ondersteuning van de verenigingen  

en het Pieck 

• Geen kortingen op zaalhuur 

• Gemeenschapshuisfunctie 

• Veel inzet van vrijwilligers vereist 

• Commerciële verhuur beperkt mogelijk 

• Openingstijden afhankelijk van beschikbaarheid 

• Grote evenementen staan onder druk – geen techniek 

 

Benodigde subsidie: 

€ 333.200,-- 

 

 



 
20/28 Rapport Toetsing scenario’s exploitatie Cultureel Centrum De Voorste Venne 

 

Scenario 2: SITUATIE 2019 (op basis van beleidsplan 2017) 

 

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Inhoudelijke ondersteuning van de verenigingen en Het Pieck 

• Kortingstarieven huur en horeca voor de verenigingen 

• Commerciële verhuur mogelijk 

• Koppeling professionals en amateurs 

• Zomersluiting handhaven; max. 3 weken dicht 

• Grote evenementen kunnen we aan 

• Aanbod professioneel theater en films 

 

Benodigde subsidie: 

€ 447.922,-- 

 

 

 

Scenario 3: PLUSVARIANT (op basis van beleidsplan 2017) 

 

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Inhoudelijke ondersteuning voor verenigingen en het Pieck 

• 20 professionele voorstellingen, 20 films, 40 voorstellingen door 

verenigingen; in totaal 80 publieksevenementen 

• Commerciële activiteiten 

• Verruimde openingstijden  

• Partner voor het onderwijs en het sociaal domein 

• Personele bezetting op niveau 

 

Benodigde subsidie:  

€ 492.702,-- 

 

 

 

Scenario 4: OPTIMALE VARIANT (++) 

 

Belangrijkste kenmerken: 

 

• Inhoudelijke ondersteuning voor verenigingen en het Pieck 

• Bibliotheekpunt in VV 

• 30 professionele voorstellingen, 30 films, 50 voorstellingen door  

de verenigingen; in totaal 110 publieksevenementen 

• Commerciële activiteiten 
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• Verruimde openingstijden: het hele jaar open 

• Partner & adviseur voor onderwijs en sociaal domein 

• Ondersteuning voor nieuwe grootschalige evenementen en projecten 

 

Benodigde subsidie: 

€ 527.702,-- 

 

 

De scenario’s zijn als volgt door de stichting uitgewerkt in exploitatieramingen:  

 

 Scenario 0 Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 Scenario 4 

      

Horeca 240.000 280.000 260.000 290.000 310.000 

Huur vaste 

bewoners 

63.882 63.882 55.000 55.000 55.00 

Bijdrage energie 18.378 18.378 18.378 18.378 18.378 

Bijdrage derden 20.420 20.420 17.500 30.000 30.000 

Recettes 0 0 42.900 66.000 99.000 

      

Totaal baten 342.680 382.680 393.778 459.378 512.378 

      

Personeelslasten 212.200 290.000 362.000 423.400 450.000 

Huisvesting 285.880 285.880 285.880 285.880 285.880 

Algemene 

kosten 

120.600 140.000 152.000 155.000 165.000 

Programmering 0 0 41.820 87.800 139.200 

      

Totaal lasten 618.680 715.880 841.700 952.080 1.040.080 

      

Exploitatietekort (276.000) (333.200) (447.922) (492.702) (527.702) 

      

Benodigde 

subsidie 

276.000 333.200 447.922 492.702 527.702 

 

 

Wij zijn van mening dat de inhoudelijke verschillen tussen de 5 scenario’s op 

hoofdlijnen voldoende inzichtelijk zijn gemaakt. De scenario’s spitsen zich in feite 

toe op een fundamentele keuze tussen De Voorste Venne als een 

‘gemeenschapshuis’, grotendeels gedragen door vrijwilligers en zonder een 

aanbod van podiumkunsten en film, en een (lokaal) ‘cultureel centrum’ met een 

professionele kernorganisatie en een (beperkt) aanbod van (professionele) 

podiumkunsten en film.   
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Evenals bij de exploitatieraming uit 2017 missen wij bij de financiële vertaling 

van de scenario’s de onderliggende aannames in de zin van aantallen 

bezoeken/deelnemers, aantallen verhuringen en gemiddelde bestedingen per 

bezoek. Om die reden is het voor ons moeilijk om uitspraken te doen over de 

validiteit van de opgevoerde bedragen. Een uitzondering hierop vormen de 

personeelskosten, die wel worden onderbouwd.  

 

De ontwikkeling van kosten en opbrengsten in de diverse scenario’s vinden wij op 

de meeste onderdelen logisch: een (toenemend) aanbod van professionele 

podiumkunsten leidt tot hogere kosten (directe voorstellingskosten, personeels- 

kosten, algemene kosten), die slechts ten dele worden gecompenseerd door 

meer opbrengsten (recettes en horeca), waardoor het exploitatietekort toeneemt. 

Kortingen op huur- en horecatarieven leiden logischerwijs tot lagere opbrengsten 

uit verhuur. Wel vragen wij ons af waarom er is gerekend met gelijkblijvende 

huisvestingslasten in alle scenario’s. De huisvestingslasten kennen immers ook 

een variabele component, die wordt beïnvloed door aantallen activiteiten, 

aantallen bezoeken en openingstijden.  

 

Bij de geraamde brutowinst in de scenario’s 2, 3 en 4 tekenen wij nog aan dat 

podiumkunstenvoorstellingen niet automatisch leiden tot een hoger netto- 

resultaat op de horeca. De gemiddelde besteding bij dit soort activiteiten ligt 

namelijk relatief laag, terwijl er doorgaans sprake is van een relatief hoge 

personele inzet en dito kosten. De relatie tussen de hogere brutowinst en de 

personeelskosten die direct zijn toe te rekenen aan de horeca-exploitatie wordt in 

de raming niet inzichtelijk gemaakt.  

 

De mate waarin de recettes de (directe) voorstellingskosten dekken beoordelen 

wij, gegeven de aard van de programmering (overwegend ‘populair’), als tamelijk 

‘laag’ vergeleken met theaters van vergelijkbare schaalgrootte. In scenario 3 en 

4 is het dekkingspercentage respectievelijk 75% en 71%. Wij denken dat hier 

een hoger rendement is te realiseren.  

 

  



 
23/28 Rapport Toetsing scenario’s exploitatie Cultureel Centrum De Voorste Venne 

 

De personele opbouw laat in de diverse scenario’s het volgende beeld zien: 

 

Functies fte 

scenario 0 

fte 

scenario 1 

fte 

scenario 2 

fte 

scenario 3 

fte 

scenario 4 

Manager 

Directeur 

Administratie 

Algemeen 

Beheer 

Theatertechniek 

Marketing & PR 

Programma 

Horeca  

Schoonmaak 

0,6 

 

inhuur 

 

1,5 

 

 

 

1,8 

1,0 

0,6 

 

inhuur 

 

2,0 

 

 

 

2,8 

1,5 

1,0 

 

inhuur 

1,0 

2,0 

 

 

 

2,8 

1,5 

 

0,7 

0,5 

1,0 

2,0 

0,6 

0,5 

 

2,8 

1,5 

 

1,0 

0,5 

0,6 

2,0 

0,6 

0,5 

inhuur 

3,1 

1,5 

Totaal  4,9 6,9 8,3 9,6 9,8 

 

De personele formatie is in de scenario’s niet uitgewerkt in functies en taken. Als 

voorbeeld geven wij de 1,5-2,0 fte beheer. Niet duidelijk is welke taken hierbij 

zijn ondergebracht. Dit maakt een goede beoordeling van de onderdelen lastig. 

De totalen fte, zoals opgevoerd door de stichting, vinden wij wel passend bij de 

scenario’s. Dit geldt ook voor de salarisniveaus die worden gehanteerd.  

 

In dit kader plaatsen we nog enkele kanttekeningen.  

Wij zijn van mening dat het aantal fte ‘theatertechniek’ binnen de scenario’s 3 en 

4 te laag is begroot in relatie tot het beoogde aantal voorstellingen. Het is 

denkbaar dat de ‘theatertechniek’ met ambulante medewerkers wordt ingevuld, 

maar daar dienen dan wel kosten voor te worden opgenomen. Dit geldt ook voor 

de ‘horeca’. Ook vragen wij ons af of het nodig om in scenario 2 een fulltime- 

manager in te zetten. 

 

Als we kijken naar de omvang van de gemeente Heusden en naar het 

voorzieningenniveau in de grotere regio, dient de functie van De Voorste Venne 

naar de mening van BMC primair die van een (lokaal) ‘cultureel centrum’ te zijn: 

dat wil zeggen een huis voor de verenigingen, een podium voor 

amateurkunstbeoefening en een centrale locatie voor ontmoeting. Bij een 

dergelijk concept is een (beperkte) ‘filmhuisfunctie’ goed denkbaar. Incidenteel 

kunnen er kleinschalige professionele podiumkunstenvoorstellingen worden 

geprogrammeerd, bijvoorbeeld try-outs van landelijk bekende cabaretiers, 

theatercolleges of populaire muziekuitvoeringen. Een dergelijk aanbod levert 

extra reuring en kan zorgen voor ‘kruisbestuiving’ met de activiteiten op het 

gebied van amateurkunst.  
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Het door de stichting gepresenteerde scenario 2 sluit het beste aan bij de 

voornoemde beoogde functionaliteit van De Voorste Venne. Binnen dit scenario 

zou naar de mening van BMC wel een hogere (netto-)opbrengst uit verhuringen 

moeten kunnen worden gerealiseerd (+ 20.000) en zou een formatie binnen een 

bandbreedte van 7,5-8,0 fte moeten kunnen voldoen. Bijgevolg leidt dit tot de 

conclusie dat uitvoering van dit scenario bij een structurele subsidie van  

€ 400.000,-- haalbaar is. In dit scenario wordt echter geen rekening gehouden 

met het huidige negatieve eigen vermogen en met aanloopverliezen die in de 

komende drie jaar nog zijn te verwachten. Hiervoor zal separaat een oplossing 

moeten worden gevonden. 
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Hoofdstuk 8 Conclusies en advies  

Op basis van onze omgevingsanalyse en na een beoordeling van de huidige stand 

van de exploitatie en van de door de stichting geschetste toekomstscenario’s 

komen we 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 te grondslag en evenmin een goed uitgewerkt eigen 

businessplan van de stichting. 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 voorzieningen- 

niveau 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 bij aan. 

5. BMC acht 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 weerstands- 

vermogen kan starten. Tevens 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 i.c. voor de doorontwikkeling van ‘scenario 2’.  

6. Samenvattend leidt dit tot de volgende financiële consequenties: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
26/28 Rapport Toetsing scenario’s exploitatie Cultureel Centrum De Voorste Venne 

 

   

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 een van nader uitgewerkt businessplan, inclusief een 

gedegen ‘risicoanalyse’. Tevens adviseren wij de gemeente om 

beleidsdoelstellingen te formuleren met betrekking tot de functie(s) en 

taken van De Voorste Venne, zodat er 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.  
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Bijlage 1 Overzicht van documenten die bij 

het onderzoek zijn betrokken 
 

 Toekomstvisie De Voorste Venne, Stichting De Voorste Venne, april 2017 

 Exploitatieraming De Voorste Venne na renovatie, Stichting De Voorste 

Venne  

 Raadsbesluit renovatie De Voorste Venne d.d. 16/05/2017 

 Huurovereenkomst gemeente Heusden en Stichting De Voorste Venne 

 Huurovereenkomst Stichting De Voorste Venne en Stichting de Aleph 

 Diverse gebruiksovereenkomsten 

 Demarcatielijst onderhoud 

 Demarcatielijst verhuur die wel/niet is toegestaan 

 Jaarrekening 2016 Stichting De Voorste Venne 

 Jaarrekening 2018 Stichting De Voorste Venne 

 Inhoudelijk jaarverslag 2018 Stichting De Voorste Venne 

 Subsidiebeschikking 2019 Stichting De Voorste Venne 

 Brief van de gemeente Heusden aan de Stichting Voorste Venne d.d. 

25/06/2019, inzake de financiële problematiek bij de stichting 

 Exploitatieprognose 2019 Stichting De Voorste Venne 

 Collegebesluit inzake horeca-activiteiten in De Voorste Venne d.d. 

30/07/2019 

 Presentatie De Voorste Venne toekomstscenario’s aan de raad d.d. 

19/09/2019 
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Bijlage 2 Lijst van personen met wie in het 

kader van het onderzoek door BMC is 

gesproken 
 

 Jan Goossens, beleidsadviseur Gemeente Heusden 

 Marjolein van Eggelen, clustermanager welzijn Gemeente Heusden 

 Hugo Immink, financieel beleidsmedewerker gemeente Heusden 

 Peter van Steen, portefeuillehouder college Gemeente Heusden  

 Paul Cornelissen, interim-manager De Voorste Venne 

 Erik Tausch, bestuurslid De Voorste Venne 

 Francis Pelders, bestuurslid De Voorste Venne 

 

 


