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Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van Valkenswaard,
Postbus 10.100
5550 GA VALKENSWAARD
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Betreft: Bezuinigingen
Valkenswaard, 30 juni 2010

Geacht College,
Opnieuw wenden we ons tot u, omdat de situatie omtrent de subsidiëring door de
gemeente van stichting Cultuurcentrum De Hofnar voor ons zeer onduidelijk is en
ons in onze activiteiten verlamd.
Wat is er aan de hand?
Vorig jaar juni hebben wij bij u aangekaart dat onze budgetovereenkomst met u per 1
augustus 2010 zal eindigen. Wij verzochten om zodanige voortgang dat de nieuw te
sluiten overeenkomst zou aansluiten bij de lopende. Een en ander werd ingehaald
door de begrotingsvoorstellen van augustus, waarin voor De Hofnar een korting op de
subsidie werd aangekondigd vanaf 2011 van 3 maal € 1 3 0 . 0 0 0 , - , dat is € 3 9 0 . 0 0 0 , - .
Deze korting werd later door u schriftelijk bevestigd en bleef ook overeind in
gesprekken met wethouder Tindemans. Dit ondanks het feit dat door ons in woord en
geschrift meermalen is aangegeven - los van onze overige bezwaren tegen een
korting op onze subsidie - dat de grondslag voor deze berekening volkomen foutief en
onterecht is. De Hofnar ontving op dat moment een exploitatiesubsidie van
€ 543.569,—. In het bedrag dat door u als basis is genomen zijn de kosten
opgenomen die wij terug betalen aan de gemeente (erfpacht en huur inventaris:
€ 363.580) dan wel die wij besteden aan het onderhoud van gemeentelijk eigendom
( € 470.865). Deze subsidieopbouw is door u gekozen om alle kosten van De Hofnar
inzichtelijk te maken maar wordt verder - naar ons beste weten - in geen enkele
subsidieverhouding door u aangehouden. Zou dat wel gebeuren - bijvoorbeeld bij de
sport - dan zouden de verhoudingen in subsidie ingrijpend gewijzigd worden.
Wij constateren dat in de Nota Kaders Begroting van juni 2010 dit foutief gekozen
uitgangspunt nog steeds wordt aangehouden.
Intussen is onze exploitatiesubsidie verlaagd tot € 441.435,—. Dit omdat het deel
van de subsidie dat steeds sponsorgeld is genoemd van ruim € 102.000 op de
subsidie is gekort. Dat is een korting van 19 %! Het is inclusief het deel indexering
ad € 20.490,—, waarover volgens ons andere afspraken zijn gemaakt.
Wij komen daar nog op terug.!
Wat is Intussen voor ons de situatie?
Wij moeten een reeds gerealiseerde subsidiekorting opvangen van
€ 102.134,-- (de zg sponsorbijdrage);
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Wij moeten onze eigen economische crisis opvangen. Ook wij merken dat
mensen hun geld anders besteden. Voor ons betekent dat minder bezoekers
aan voorstellingen, minder commercieel verhuur van zalen en - ook als
gevolg daarvan - minder omzet in de horeca en als gevolg van dat geheel:
slechter exploitatieresultaat;
Per 1 augustus a.s. hebben wij geen afspraken meer met de gemeente;
Ons bedreigt een korting op de subsidie van € 390.000,—. ;
Per 1 augustus a.s. begint voor ons het seizoen 2010 - 2011, waarvoor alle
afspraken reeds vastliggen;
In september a.s moeten wij beginnen met het vastleggen van de contracten
voor het seizoen 2011 -2012;
Onze medewerkers zijn ongerust over hun mogelijkheden bij De Hofnar
Wij stellen zonder enig voorbehoud: als de aangekondigde subsidiekorting wordt
doorgezet, dan heeft De Hofnar geen toekomst meer. Dan lopen we reeds vast met ons
seizoen 2011 - 2012 en dan zullen we maatregelen moeten gaan nemen naar onze
medewerkers.
(Wij vragen ons daarbij af wat u daarmee wint. Het grootste gedeelte van de kosten erfpacht, onderhoud gebouw - loopt gewoon door)
Sedert augustus 2009 worden we door de aangekondigde subsidiekorting reëel in ons
voortbestaan bedreigd. Noch in gesprekken met u, noch door uitblijvende reacties op
onze brieven, is daar tot nu toe iets van terug genomen.
Wij verlangen van u ten spoedigste duidelijkheid.
Met de meeste hoogachting,
Namens het bestuur van Cultuurcentrum De Hofnar
—TJA—^JA
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