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Beste leden en duo-burgerleden van de gemeenteraad,
Via besluit RVB16-0041 beleidskader 2017-2020 (23 juni 2016) heeft u î 150.000,- aanvullende subsidie aan de Stichting
regionaal podium voor popcultuur Bergen op Zoom beschikbaar gesteld. In het bijbehorende amendement heeft u
specifieke aandacht gevraagd voor de volgende punten:

Amendement 2 Subsidie Poppodium Gebouw T

*
*
*

Te spreken met het management en de raad van toezicht van Gebouw T/Poppodium over versterking van
de zakelijke en financiële bestuurskracht;
Te spreken met het management van Gebouw T/Poppodium over de verbeterplannen en doelstelling om te
komen tot een, niet alleen cultureel, maar ook financieel gezonde organisatie;
Te onderzoeken op welke wijze de gemeente meer op afstand kan komen te staan van de
exploitatieresultaten, bijvoorbeeld door de gemeentelijke subsidie te verstrekken op vaste elementen, zoals
een accommodatie-subsidie.

In deze brief wordt u geïnformeerd over de huidige stand van zaken.
Ad 1:
Zowel van uit de gemeente als de Stichting is aandacht voor dit punt. We hebben het voornemen een externe partner een
‘governancecheck’ te laten uitvoeren. De resultaten van deze check zullen vervolgens input zijn voor concrete
aanpassingen in de governance van de Stichting.
Ad 2:
«

Verbeterde Relatie ontwikkelstrategie. Concreet resultaat: nieuwe sponsorovereenkomst met Rabobank (2016 å
2017) en 2507o meer businessleden.

«

Verdere impuls aan project PopMonument: evenement dat de samenwerking met de horeca in Bergen op Zoom
verder intensiveert en de positieve kracht van het Poppodium koppelt aan de binnenstad van Bergen op Zoom.
Concreet resultaat: participatie van Brabant C à C 30.000,- sponsoring; deelname van het bedrijfsleven: waarde
î 15.000,-.
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»

Door te investeren in tapautomatisering wordt efficiënter getapt. Er is een gunstiger contract gesloten met de
drankenleverancier. De vrijwilligers worden bijgeschoold. Minder kosten: naar schatting C 12.000,- en C 15.000,- per
jaar.

»

Nieuwe gebruikersovereenkomst gesloten met ROCWB /Zoomvliet. Resultaat: de gebruiksvergoeding bedraagt per
2016 C 50.000,- per jaar, dit betreft een verhoging van 350Zo ten opzichte van 2014 en commitment voorde komende
10 jaar.

»

Op advies van Charistar is het marketing- en investeringplan vernieuwd. Verbreding doelgroepen. Samenwerking met
en koppeling van gegevens met onder andere Citymarketing. Implementatie april/mei 2017.

»

Verdere intensivering van samenwerking met het Cultuurbedrijf en Bibliotheek met name voor Programma en
Popschool (Cultuurbedrijf).

»

Duurzame led gerealiseerd. Het resultaat hiervan is zichtbaar in de energierekeningen eind 2017.

»

Er wordt meer ingezet op verhuur van het gebouw. Het gaat hier om 'passend’ zakelijk verhuur met name in de periode
mei -augustus. De verhuringen mogen niet conflicteren met de primaire doelstellingen van de stichting.

Ad 3:
De wijze waarop en de frequentie waarmee u als gemeenteraadslid verder geïnformeerd wordt, zal worden afgestemd met
de griffie.
Op basis van vorenstaande is besloten de aanvullende subsidie van O 150.000,- voor het jaar 2017 te verlenen aan de
Stichting.
Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele ontwikkelingen. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met Annemarie Vrijenhoek, op telefoonnummer 0164-277657.
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