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STATUTENWIJZIGING Stichting ToBe 
65104/ARUlMH 

Heden, tien april tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. DIEDERIK 
JOZEFUS MARIA HAASE, notaris met plaats van vestiging Dordrecht: -- 
mevrouw Miranda Pennings-Klaus, geboren te Dordrecht op vier en twintig - 
maart negentienhonderd acht en zeventig, werkzaam ten kantore van mij - 
notaris, 3311 JG Dordrecht, Burgemeester de Raadtsingel 31, te dezen -- 
handelend als schriftelijk gemachtigde van: ------------ 
de heer PIETER CORNELIS ELENBAAS, geboren te Kloetinge op vijf maart - 
negentienhonderd vijfenvijftig, legitimatie: paspoort met nummer: NULP2RLBO, 
geldig tot vierentwintig mei tweeduizend zeventien, wonende te 3053 KR - 
Rotterdam, Pieter Rosemondweg 3, te dezen handelende als enig bestuurder - 
van de stichting: Stichting ToBe, statutair gevestigd te Dordrecht, ---- 
kantoorhoudende te 3311 RR Dordrecht, Noordendijk 148, ingeschreven in het 
handelsregister onder nummer 41118271, hierna ook te noemen: de stichting, 
van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van het bestuur - 
van de stichting. ---------------------- 
De comparant, handelende als gemeld, verklaarde te handelen ter uitvoering 
van een besluit tot statutenwijziging, genomen door het bestuur van de stichting 
op zeven en twintig maart tweeduizend veertien. Van dit besluit is een kopie - 
aan deze akte gehecht. Voor het nemen van dit besluit werd voorafgaand - 
goedkeuring verkregen van de Raad van Toezicht en de Subsidiëntenraad van 
de stichting. Deze goedkeuringen blijken uit de kopieën van de notulen van de - 
vergadering van de Raad van Toezicht en de Subsidiëntenraad, welke aan - 
deze akte zijn gehecht. ------------------- 
De statuten werden geheel gewijzigd vastgesteld bij akte van statutenwijziging - 
op een en dertig december tweeduizend twee verleden voor mr W.J. Barendse, 
destijds notaris te Dordrecht. ----------------- 
Nadien werden de statuten niet meer gewijzigd. ---------- 
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarde de comparant de volgende -- 
wijziging in statuten van de stichting aan te brengen: --------- 
Artikel 2 lid 3 komt te luiden als volgt: ------------- 
3. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.-- 
Artikel 11 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------ 
5. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon die in dienst is van 

de stichting of lid is van de Ondernemingsraad van de Stichting, dan wei lid 
is van de Subsidiëntenraad.---------------- 

Artikel 12 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------ 
2. De Subsidiëntenraad dan wel de Ondernemingsraad, zal op verzoek van - 

de Raad van Toezicht voor de benoeming van het lid dat op voordracht van 
de Subsidiëntenraad dan wel de Ondernemingsraad lid is van de Raad van 
Toezicht, een bindende voordracht opmaken, bevattende ten minste twee - 
personen. 
Ingeval de Subsidiëntenraad en/of de Ondernemingsraad niet binnen drie - 
maanden na het daartoe gedane verzoek een voordracht heeft opgemaakt 
voorziet de Raad van Toezicht zelf in de benoeming. -------- 

Artikel 23 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------ 
3. De Subsidiëntenraad, die wordt gevormd door de wethouders van de - 

deelnemende gemeenten die belast zijn met de portefeuille waaronder de - 
stichting ressorteert, de Directie en het voltallige managementteam van de 

Blad 1 van 2 



stichting en een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht, indien de - 
Directie dat gewenst acht, vergaderen viermaal per jaar. ------ 

Artikel 23 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------ 
4. De vergaderingen zoals in lid 3 genoemd zullen worden gehouden: --- 

a. in de maand april;------------------- 
b. in de maand juni;-------------------- 
c. in de maand september;----------------- 
d. in de maand november/december; ------------ 
van ieder jaar en worden bijeengeroepen door de Directie. ----- 
In de vergadering van april van ieder jaar zal in ieder geval aan de orde - 
komen:------------------------- 

bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag. ------ 
In de vergadering van september van ieder jaar zal in ieder geval aan de - 
oroekomen:---------------------- 

bespreking van de begroting, subsidies en de beleidvoornemens voor - 
het komende cursusjaar. ---------------- 

Artikel 24 lid 4 eerste volzin wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: - 
4. De Directie overlegt jaarlijks vóór één oktober met iedere subsidiërende - 

gemeente afzonderlijk over een jaarplan educatie voor die gemeente - 
waarin de aard en omvang van het educatief werk in die gemeente wordt - 
aangegeven zoals de stichting dat voor het komende cursusjaar beoogt uit 
tevoeren.------------------------- 

Artikel 24 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------ 
6. De Directie bespreekt het jaarwerkplan, tezamen met de daarbij passende 

conceptbegroting voor het komende cursusjaar/boekjaar, jaarlijks in het - 
subsidiëntenoverleg van september. ------------- 

Artikel 27 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------ 
Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. ------ 
Artikel 32 lid 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------ 
5. Na vereffening wordt het liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een -- 

algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling.-- 
Identiteit------------------------- 
De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte - 
betrokken comparant is door mij, notaris, vastgesteld. 

Waarvan akte, - 
in minuut is verleden te Dordrecht op de datum zoals in het hoofd dezer akte - 
vermeld.------------------------- 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de 
comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis 
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ---- 
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant 
en mij, notaris, ondertekend.------------------ 
(Volgt ondertekening) 
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De ondergetekende: 

mr. DIEDERIK JOZEFUS MARIA HAASE, notaris met plaats van vestiging 
Dordrecht; 

verklaart hierbij 

dat hij zich naar beste weten heeft overtuigd dat de statuten van 
Stichting ToBe, gevestigd te Dordrecht, 
luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst. 

De statuten zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte verleden voor 
ondergetekende op 10 apri12014. 

Getekend te Dordrecht op 10 april2014. 



Doorlopende tekst van de statuten van: 
Sichting ToBe 
gevestigd te Dordrecht, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging op 10 
apri12014, verleden voor mr. DIEDERIK JOZEFUS MARIA HAASE, notaris 
met plaats van vestiging Dordrecht, 

STATUTEN 
Naam en zetel 
Artikel1 
1. De stichting draagt de naam: 

Stichting ToBe. 
2. De stichting is gevestigd te Dordrecht. 
3. Het werkgebied van de stichting omvat de Drechtsteden, de Hoekse 

Waard en de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht. 
Doel 
Artikel2 
1. De stichting heeft ten doel in het werkgebied in ruime zin: 

a. te voorzien in de behoefte aan educatie in brede zin op het gebied 
van muziek, dans, drama, beeldende vorming en andere 
kunstdisciplines; 

b. op het sub a. vermelde werkvlak te voorzien in de behoefte aan 
ondersteuning en samenwerking van organisaties in het regulier 
onderwijs, het welzijnswerk, de zorgsector alsmede andere 
kunstinstellingen. 

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 
a. het in stand houden van een instituut dat kunsteducatief werk in 

brede zin verzorgt op het terrein van alle kunstdisciplines; 
b. het initiëren, ontwikkelen, organiseren, coördineren en uitvoeren van 

kunsteducatieve programma's zoals onder andere: lessen, 
cursussen, workshops, projecten, manifestaties, coneerten en 
festivals, lezingen en excursies; 

c. in haar werk evenwichtige aandacht te geven aan: 
de behoefte aan eerstelijns uitvoerend werk met open 
inschrijving; 
de behoefte aan kunsteducatief werk, in zowel actieve, passieve 
als ondersteunende vormen, in en/of voor: scholen, welzijns- en 
zorgorganisaties; 

d. in haar werk bijzondere aandacht te geven aan: 
het confronteren van jeugd in en buiten schoolverband met 
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uitingen van kunst; 
het bereiken van die groepen mensen voor wie deelname aan 
kunstactiviteiten op grond van een handicap, milieu of cultuur 
niet zo vanzelfsprekend is; 

e. het aan gemeentebesturen, (rechts-)personen en andere 
organisatievormen verstrekken van adviezen op het terrein van 
kunsteducatie; 

f. overige activiteiten die voor het realiseren van de doelstelling van 
belang kunnen worden geacht, alsmede het verlenen van 
medewerking bij de verwezenlijking daarvan; 

g. het onderhouden van contacten met elders gevestigde instellingen 
op het werkterrein van de stichting. 

3. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk. 
Vermogen 
Artikel3 
Het tot verwezenlijking van het doel der stichting bestemde vermogen wordt 
gevormd door: 
1. a. het stichtingskapitaal; 

b. ter bevordering van het doel van de stichting verstrekte 
overheidsgelden; 

c. inkomsten uit hoofde van de werkzaamheden van de stichting; 
d. giften en donaties; 
e. hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten; 
f. hetgeen op andere wijze verkregen wordt. 

2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van 
boedelbeschrijving. 

Bestuur 
Artikel4 
1. De stichting wordt bestuurd door een Directie die bestaat uit één 

persoon, zijnde de Directeur. 
2. De Directie wordt geacht op grond van bestuurlijke kwaliteiten en 

specifieke deskundigheid en/of belangstelling voor de doelstelling en het 
werk van de stichting de geschiktheid te hebben om bestuurlijke 
verantwoordelijkheid voor de stichting te dragen. 

3. De Directie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Raad van 
Toezicht. 

4. De Directie wordt benoemd voor onbepaalde tijd. 
Artikel5 
De Raad van Toezicht stelt het salaris en de overige arbeidsvoorwaarden van 
de Directie vast, alsmede een reglement waarin selectie- en 
benoemingsprocedure van de Directie is vastgelegd. 
Artikel6 
1. Bij belet of ontstentenis van de Directie wordt de Directie waargenomen 
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door de Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht is ook bevoegd een of meer personen, al dan niet 
uit zijn midden, daartoe aan te wijzen. 

2. De Raad van Toezicht dient ervoor te zorgen dat zo spoedig mogelijk in 
een vacature wordt voorzien. 

Artikel7 
1. Onverminderd het in lid 2 en 3 bepaalde wordt de stichting 

vertegenwoordigd door de Directie. 
2. In alle gevallen waarin de stichting naar het oordeel van de Raad van 

Toezicht een tegenstrijdig belang heeft met de Directie, wordt de 
stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht. De Raad van 
Toezicht is bevoegd een of meer personen uit zijn midden daartoe aan te 
wijzen. 

3. De Directie kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de 
stichting, procuratie verlenen. De stichting kan tevens worden 
vertegenwoordigd door een procuratiehouder, echter met inachtneming 
van de beperkingen welke door de Directie aan zijn bevoegdheid zijn 
gesteld en bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel 
opgegeven. 

Artikel8 
De Directie is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het 
aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk 
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, een en ander met 
inachtneming van hetgeen in artikel 9 lid 2 sub k is bepaald. 
Artikel9 
1. De Raad van Toezicht stelt, indien zij dat nodig acht, een 

bestuursreglement vast en is steeds bevoegd dat reglement te wijzigen. 
2. In ieder geval zijn aan de goedkeuring van de Raad van Toezicht 

onderworpen de besluiten van de Directie omtrent: 
a. de vaststelling van de begroting, de jaarrekening en het jaarverslag; 
b. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren 

opgestelde beleidsplannen; 
c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de 

stichting met een natuurlijk persoon, een andere rechtspersoon of 
vennootschap; 

d. wijziging van de statuten; 
e. de vaststelling en wijziging van reglementen, behoudens het elders 

in deze statuten bepaalde; 
f. ontbinding van de stichting; 
g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; 
h. het voeren van gedingen, zowel eisend als verwerend, hetzij ten 
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overstaan van de rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter 
verkrijging van een bindend advies, daaronder echter niet begrepen 
arbeidsrechtelijke procedures, het nemen van conservatoire en 
andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en 
vertegenwoordiging van de stichting in kort geding; 

i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden en/of beëindiging 
van de dienstbetrekking van tien procent (10%) of meer van het 
totaal aantal werknemers tegelijkertijd of binnen een termijn van 
twee maanden; 

j. het aangaan van geldleningen boven een limiet die jaarlijks door de 
Raad van Toezicht wordt vastgesteld; 

k. het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 8. 
3. Binnen één maand nadat een besluit aan de Raad van Toezicht ter 

goedkeuring is voorgelegd, dient de Raad van Toezicht te besluiten tot 
het verlenen dan wel weigeren van zijn goedkeuring. 
De Raad van Toezicht is bevoegd deze termijn eenmaal met dezelfde 
periode te verlengen. 
Indien binnen de gestelde of verlengde termijn geen besluit is genomen, 
wordt het besluit van de Directie geacht te zijn goedgekeurd. 

4. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Toezicht op een 
besluit als bedoeld in lid 2, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van 
de Directie niet aan. 

Artikel10 
1. De Directie is bevoegd commissies te benoemen die onder haar 

verantwoordelijkheid de Directie van advies dienen op bepaalde 
onderdelen van haar taak. 

2. Van elke instelling of opheffing van een dergelijke commissie geeft de 
Directie kennis aan de Raad van Toezicht. 

Raad van toezicht 
Artikel 11 
1 De stichting heeft een Raad van Toezicht. 
2. De Raad van Toezicht bestaat uit ten minste zeven natuurlijke personen. 
3. Het aantal leden wordt, met inachtneming van het in het vorige lid 

bepaalde, door de Raad van Toezicht vastgesteld. De Raad van Toezicht 
stelt een reglement vasst waarin de selectie- en benoemingsprocedure 
van haar leden is vastgelegd. 

4. De leden van de Raad van Toezicht worden geacht op grond van hun 
bestuurlijke kwaliteiten en hun specifieke deskundigheid en/of 
belangstelling voor de doelstelling en het werk van de stichting de 
geschiktheid te hebben de belangen van de stichting te behartigen. 

5. Lid van de Raad van Toezicht kan niet zijn een persoon die in dienst is 
van de stichting of lid is van de Ondernemingsraad van de Stichting, dan 
wei lid is van de Subsidiëntenraad. 
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6. De Raad van Toezicht kan aan zijn leden een redelijke vergoeding 
toekennen. 

Artikel12 
1. De Raad van Toezicht voorziet zelf in de benoeming van haar leden. 

In afwijking van het voorgaande worden twee leden van de Raad van 
Toezicht benoemd uit de bindende voordrachten van de 
Subsidiëntenraad en de Ondernemingsraad van de stichting. 

2. De Subsidiëntenraad dan wel de Ondernemingsraad, zal op verzoek van 
de Raad van Toezicht voor de benoeming van het lid dat op voordracht 
van de Subsidiëntenraad dan wel de Ondernemingsraad lid is van de 
Raad van Toezicht, een bindende voordracht opmaken, bevattende ten 
minste twee personen. 
Ingeval de Subsidiëntenraad en/of de Ondernemingsraad niet binnen drie 
maanden na het daartoe gedane verzoek een voordracht heeft 
opgemaakt voorziet de Raad van Toezicht zelf in de benoeming. 

3. De Directie kan aan de Raad van Toezicht personen ter benoeming 
voorstellen. 

4. In geval van een vacature dient de Raad van Toezicht zo spoedig 
mogelijk daarin te voorzien. 
In geval van een of meerdere vacatures blijven de overige leden van de 
Raad van Toezicht bevoegd om bevoegdheden uit te oefenen. 

Artikel13 
Een lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd voor een periode van vier 
jaar. Aan het einde van die periode eindigt het lidmaatschap van de Raad van 
Toezicht, tenzij het lid opnieuw wordt benoemd. 
Bij herbenoeming worden dezelfde regels in acht genomen die voor 
benoeming gelden. 
Artikel14 
Een lid van de Raad van Toezicht is te allen tijde bevoegd zelf ontslag te 
nemen, mits dit schriftelijk geschiedt. 
Artikel15 
1. Een lid van de Raad van Toezicht kan door de Raad van Toezicht 

schriftelijk en onder opgave van redenen worden geschorst of ontslagen. 
2. Voor een besluit als bedoeld in het vorige lid is een meerderheid van 

twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist in een 
vergadering waar twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht 
aanwezig is. 

3. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen dan nadat het lid 
van de Raad van Toezicht over wiens schorsing of ontslag wordt 
besloten in de vergadering waarin het besluit genomen wordt in de 
gelegenheid is gesteld te worden gehoord. 

4. Een tot schorsing of ontslag voorgedragen lid en/of een geschorst lid 
heeft geen stemrecht. 

5 

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting ToBe, d.d. 10-04-2014 



5. Een schorsing vervalt van rechtswege indien de Raad van Toezicht niet 
binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag. 

Artikel16 
Behalve door het ontslag eindigt het lidmaatschap ook: 
a. door overlijden; 
b. door verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd; 
c. door ontslag door de rechtbank; 
d. door onderbewindstelling en curatele; 
e. door faillissement, surséance van betaling dan wel door toepassing van 

de wettelijke schuldsanering particulieren; 
f. door indiensttreding bij de stichting; 
g. door ontslag als bedoeld in artikel 14. 
Artikel17 
De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris 
aan. 
Artikel18 
1. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden en 

voorts zo vaak als de voorzitter dan wel ten minste drie leden van de 
raad dat nodig achten. 

2. De Raad van Toezicht, het managementteam en de Directie vergaderen 
tezamen ten minste twee maal per jaar en voorts zo vaak als de Raad 
van Toezicht en/of de Directie dat noodzakelijk acht(en). 

3. Wanneer drie van de leden van de Raad van Toezicht het nodig achten 
dat een vergadering wordt gehouden kunnen zij de voorzitter schriftelijk 
en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten verzoeken 
een vergadering bijeen te roepen. 
Geeft de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg dan zijn de 
verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen op de wijze 
waarop de voorzitter een vergadering bijeenroept. 
Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn 
gegeven indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek 
wordt gehouden. 

Artikel19 
1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 18 de 

vergadering door drie leden van de Raad van Toezicht wordt 
bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot de vergadering door de 
voorzitter. 

2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van ten 
minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de 
vergadering niet worden meegerekend. 

3. De oproeping geschiedt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en 
het tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. 

Artikel20 
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1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens 
plaatsvervanger. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering en de vergaderingen genoemd 
in artikel 18 lid 2 worden notulen gemaakt, die door de Raad van 
Toezicht worden vastgesteld. 

3. Besluiten kunnen slechts worden genomen over onderwerpen die bij de 
oproeping zijn meegedeeld. 

4. Zijn echter ter vergadering alle in functie zijnde leden van de Raad van 
Toezicht aanwezig, dan kunnen besluiten worden genomen over alle aan 
de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn 
de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en het 
houden van vergaderingen niet in acht genomen. 

Artikel21 
1. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven 

worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste de 
helft van het aantalleden van de Raad van Toezicht aanwezig is. 

2. Indien een lid van de Raad van Toezicht dit wenst, wordt schriftelijk 
gestemd. 

3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeelomtrent de 
uitslag van een stemming, dan welomtrent de inhoud van een genomen 
besluit - voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd 
voorstel- is beslissend. 

4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de 
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming 
plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid 
van de Raad van Toezicht dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 
oorspronkelijke stemming. 

Artikel22 
1. Behoudens het elders in deze statuten bepaalde heeft de Raad van 

Toezicht tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op 
de algemene gang van zaken in de stichting en de door haar 
uitgeoefende activiteiten. 
De Raad van Toezicht heeft de bevoegdheid de uitvoering van besluiten 
van de Directie te schorsen en is niet gehouden over zijn handelingen 
verantwoording aan de Directie af te leggen. Hij staat de Directie met 
raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de 
Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting en haar 
doelstelling. 

2. De Raad van Toezicht dient in staat te zijn het toezicht voortdurend uit te 
oefenen. 
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De Raad van Toezicht heeft recht op inzage in alle relevante gegevens. 
De Directie verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening 
van diens taak noodzakelijke informatie en geeft daaromtrent advies aan 
de Raad van Toezicht. 

Subsidiëntenraad 
Artikel23 
1. In deze statuten wordt onder het begrip "deelnemende gemeente(n)" 

verstaan de overheden, die bijdragen aan het vermogen van de stichting 
tot verwezenlijking van het doel van de stichting en worden in die zin 
"subsidiënten" genoemd. 

2. Ten behoeve van de instandhouding en uitbouwing van de relaties 
tussen de stichting en haar subsidiënten wordt bij deze een 
Subsidiëntenraad gevormd, bestaande uit vertegenwoordigers van de 
deelnemende gemeenten van de stichting, als overleg en adviesorgaan 
van de stichting, en uit dien hoofde heeft de Subsidiëntenraad de 
bevoegdheid tot: 
a. het opmaken van de bindende voordracht zoals bedoeld in artikel 

12 lid 2; 
b. het uitbrengen van advies aan de Directie en/of Raad van Toezicht 

omtrent de begroting en de beleidsvoornemens; 
c. het uitbrengen van advies aan de Directie en/of Raad van Toezicht 

omtrent de jaarrekening. 
3. De Subsidiëntenraad, die wordt gevormd door de wethouders van de 

deelnemende gemeenten die belast zijn met de portefeuille waaronder de 
stichting ressorteert, de Directie en het voltallige managementteam van 
de stichting en een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht, indien 
de Directie dat gewenst acht, vergaderen viermaal per jaar. 

4. De vergaderingen zoals in lid 3 genoemd zullen worden gehouden: 
a. in de maand april; 
b. in de maand juni; 
c. in de maand september; 
d. in de maand november/december; 
van ieder jaar en worden bijeengeroepen door de Directie. 
In de vergadering van april van ieder jaar zal in ieder geval aan de orde 
komen: 

bespreking van de jaarrekening en het jaarverslag. 
In de vergadering van september van ieder jaar zal in ieder geval aan de 
orde komen: 

bespreking van de begroting, subsidies en de beleidvoomemens 
voor het komende cursusjaar. 

5. Het subsidiëntenoverleg kan een huishoudelijk reglement opmaken ter 
regeling van zaken die zij nodig acht in het kader van haar overleg. 

Meerjarenplanning 
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Artikel24 
1. De Directie overlegt met het gemeentebestuur van ieder van de 

subsidiërende gemeenten over het te voeren beleid over een periode van 
vijf jaar zoals die samenvalt met de periode zoals vermeld in artikel 29 lid 
1, met dien verstande dat de eerste periode ingaat per één augustus 
tweeduizend drie, de tweede per één augustus tweeduizend acht, 
enzovoort. 

2. De Directie legt de resultaten van het in lid 1 vermelde overleg vast in 
meerjarenafspraken en legt die tezamen met het van de 
subsidiëntenraad ingewonnen advies ter goedkeuring voor aan de Raad 
van Toezicht. 

3. De Directie deelt het door de Raad van Toezicht vastgestelde 
meerjarenbeleid mee aan de subsidiërende gemeenten. 

4. De Directie overlegt jaarlijks vóór één oktober met iedere subsidiërende 
gemeente afzonderlijk over een jaarplan educatie voor die gemeente 
waarin de aard en omvang van het educatief werk in die gemeente wordt 
aangegeven zoals de stichting dat voor het komende cursusjaar beoogt 
uit te voeren. Daarbij geeft de Directie tevens een indicatie van de aan 
het jaarplan verbonden kosten en de daarin te verkrijgen subsidiebijdrage 
van de gemeente. Daar waar dit een goede bedrijfsvoering van de 
stichting niet belemmert en voor zover passend binnen 
meerjarenafspraken met de gemeente omtrent de dienstverlening van de 
stichting verwerkt de Directie de wensen van een gemeente in het 
jaarplan. 

5. De Directie stelt jaarlijks een jaarwerkplan op voor het komende 
cursusjaar van de stichting waarin de afzonderlijke jaarplannen per 
gemeente zijn verwerkt. 

6. De Directie bespreekt het jaarwerkplan, tezamen met de daarbij 
passende conceptbegroting voor het komende cursusjaar/boekjaar, 
jaarlijks in het subsidiëntenoverleg van september. 

7. De Directie voegt het advies van het subsidiëntenoverleg over 
jaarwerkplan en conceptbegroting toe aan desbetreffende stukken 
wanneer die ter vaststelling aan de Raad van Toezicht worden 
aangeboden. 

8. a. De stichting verplicht zich jaarlijks het werk van de stichting zoveel 
als een goede bedrijfsvoering dit mogelijk maakt uit te voeren 
overeenkomstig de begroting en het vastgestelde jaarwerkplan en de 
jaarplannen per gemeente. 

b. Het is de stichting toegestaan jaarlijks maximaal vijf procent (5%) af 
te wijken van de in jaarplannen en/of begrotingen vastgestelde 
uitvoerende werk per gemeente, ten behoeve van uitvoerend werk in 
andere gemeenten indien de bedrijfsvoering dit noodzakelijk of 
wenselijk maakt. Dit met dien verstande dat de grenzen van de 
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vastgestelde omvang uitvoerend werk voor de gezamenlijke 
gemeenten niet mag worden overschreden. 

Begroting 
Artikel25 
1. De Directie van de stichting stelt een begroting op overeenkomstig de 

richtlijnen van het regiobestuur Zuid-Holland Zuid. 
2. In de begroting dient onder meer tot uitdrukking te komen welke 

bijdragen van alle subsidiërende gemeenten worden verwacht. 
3. De begroting wordt door de Directie vóór één mei voorafgaande aan het 

jaar waarop de begroting betrekking heeft onder overlegging van het 
advies van de Subsidiëntenraad aan de Raad van Toezicht ter 
goedkeuring aangeboden. 

4. De Directie stelt de begroting niet eerder vast dan na verkregen 
goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

5. De begroting wordt door de Directie en de leden van de Raad van 
Toezicht ondertekend. 
Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan 
onder opgave van redenen melding gemaakt. 

6. Uitgaven ten laste van de stichting, niet tot uitdrukking komend in de door 
de Raad van Toezicht goedgekeurde begroting, vereisen de 
uitdrukkelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht. 

Gemeentelijke subsidies 
Artikel26 
1. De stichting wordt gesubsidieerd door de deelnemende gemeenten. 

Ten tijde van deze statutenwijziging kent de stichting de navolgende 
deelnemende gemeenten, in alfabetische volgorde: Barendrecht, 
Dordrecht, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht. 

2. Voorts kan de stichting subsidierelaties aangaan met andere gemeenten, 
zulks met het oog op een specifieke doelbestemming als hierna bij de 
doeluitgaven omschreven. 

3. In de begroting van de stichting wordt een onderscheid gemaakt tussen 
concernkosten, productiekosten en doeluitgaven, waarbij wordt verstaan 
onder: 
a. productiekosten: 

alle kosten van de stichting die direct of indirect kunnen worden 
toegerekend aan de ontwikkeling, organisatie, uitvoering en 
coördinatie van het educatieve werk van de stichting na aftrek 
van doeluitgaven voor het educatieve werk; 

b. concernkosten: 
alle kosten die niet direct of indirect aan afzonderlijke diensten 
en producten van de stichting en/of afzonderlijke locaties van 
uitvoerend werk in gemeenten kunnen worden toegerekend, na 
aftrek van doeluitgaven in de concernkosten; 
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c. doeluitgaven: 
alle uitgaven met een specifieke doelbestemming per gemeente 
waaraan een specifieke doelsubsidie van een gemeente of een 
afzonderlijke groep van gemeenten ten grondslag ligt. Voor de 
doeluitgaven worden deelbegrotingen in de begroting 
opgenomen. 

4. De deelnemende gemeenten verplichten zich bij te dragen in het 
exploitatietekort van de stichting volgens de volgende formule: 
het subsidie per gemeente is de optelsom van: 
a. dat deel van de productiekosten zoals bedoeld in lid 3 dat specifiek 

betrekking heeft op het werk van de stichting voor de inwoners en/of 
organisaties in een gemeente na aftrek van de vanwege dat werk 
ontvangen inkomsten; 

b. het aandeel van een gemeente in de concernkosten; 
c. de doeluitgaven voor een gemeente na aftrek van de vanwege de 

doeluitgaven ontvangen inkomsten. 
5. a. Onder inwoners van een gemeente worden verstaan: personen die 

bij de aanvang van het cursusjaar en/of de cursus zijn ingeschreven 
in het bevolkingsregister van die gemeente. Voor leerlingen van de 
Hafabra-opleiding en andere opleidingen voor amateurverenigingen 
wordt als woonplaats aangemerkt de gemeente waar de 
amateurvereniging gevestigd is. 

b. Onder organisaties in een gemeente worden alle organisaties 
gerekend die werkzaam zijn in of ten behoeve van inwoners van die 
gemeente. 

6. De toerekening van de concernkosten aan gemeenten heeft plaats op 
grond van een verdeelsleutel welke door de Raad van Toezicht wordt 
vastgesteld na verkregen advies van de Subsidiëntenraad. 

7. De doeluitgaven ten behoeve van een gemeente kunnen niet doorwerken 
in het subsidie van een of meer andere gemeenten. 

8. De door een gemeente verschuldigde bijdrage mag zonder voorafgaande 
toestemming van het College van Burgemeester en Wethouders van die 
gemeente de in de begroting opgenomen maximale bijdrage niet 
overschrijden. 

9. a. Een deelnemende gemeente kan jaarlijks uiterlijk vóór één februari 
door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Directie 
aangeven welke de wijzigingen zijn ten opzichte van het lopende 
cursusjaar in de subsidievoorwaarden voor het komende cursusjaar 
tevens boekjaar en in het beschikbaar te stellen budget. 

b. Het door een subsidiërende gemeente beschikbaar te stellen budget 
mag ten hoogste tien procent (10%) lager zijn dan het budget dat 
beschikbaar is gesteld voor het direct daaraan voorafgaande 
cursusjaar, met dien verstande dat het budget minimaal toereikend 
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moet zijn ter dekking van: 
1. het aandeel van een gemeente in de concernkosten; 
2. de doeluitgaven voor die gemeente; 
3. de productiekosten vanwege de inzet van minimaal vijf 

docentjaaruren verhoogd met de kosten van algemeen 
vormende en/of oriënterende cursussen voor kinderen/jongeren 
tot achttien jaar. 

10. De subsidiërende gemeenten betalen op verzoek van de Directie het 
bedrag dat blijkens de begroting door hen naar raming verschuldigd zal 
zijn, bij wijze van voorschot in drie of vier termijnen. 

11. De definitieve vaststelling van de verschuldigde bijdrage van iedere 
gemeente geschiedt tegelijk met de vaststelling van de rekening 
overeenkomstig de in lid 3 tot en met 6 van dit artikel vermelde 
toerekeningsprincipes. 

Jaarrekening 
Artikel27 
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. 
2. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Directie 

de balans naar de toestand aan het eind van het afgelopen boekjaar, de 
jaarrekening en het jaarverslag over dat boekjaar onder overlegging van 
het advies van de Subsidiëntenraad aan de Raad van Toezicht ter 
goedkeuring aangeboden. 

3. De Directie stelt de stukken als bedoeld in lid 2 niet eerder vast dan 
nadat de goedkeuring van de Raad van Toezicht is verkregen. 

4. De jaarrekening en het jaarverslag worden door de Directie en de leden 
van de Raad van Toezicht ondertekend. 
Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan 
onder opgave van redenen melding gemaakt. 

5. De directie zendt de vastgestelde rekening en het daarop betrekking 
hebbende accountantsrapport in afschrift toe aan iedere subsidiërende 
gemeente en doet daarbij mededeling van de voor iedere gemeente 
vastgestelde bijdrage. 

6. Binnen vier weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling 
worden de verschuldigde bedragen door de gemeenten voldaan, 
verrekend met de ingevolge artikel 26 lid 10 verleende voorschotten. 

7. De Raad van Toezicht wijst de accountant aan die belast zal worden met 
de controle van de boeken van de Stichting. 

B. De Raad van Toezicht kan regelen vaststellen ten aanzien van de 
financiële administratie en het financiële beheer. 

Reserves 
Artikel2B 
Het is de stichting toegestaan exploitatiereserves te vormen overeenkomstig 
nader door de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 
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subsidiërende gemeenten te stellen voorwaarden. 
Uittreden gemeenten 
Artikel29 
1. De Raad van elke subsidiërende gemeente kan jaarlijks tot beëindiging 

van de subsidierelatie besluiten. Deze beëindiging treedt eerst in werking 
aan het einde van het vijfde volle boekjaar nadat het raadsbesluit tot 
beëindiging door de Directie is ontvangen. De datum van ontvangst van 
dit raadsbesluit van de Directie wordt zo spoedig mogelijk door de 
Directie aan de desbetreffende gemeente bevestigd. 

2. Bij beëindiging van de subsidierelatie is de desbetreffende gemeente 
verplicht een uittredingsvergoeding aan de stichting te betalen. 

3. De uittredingsvergoeding zoals bedoeld in het tweede lid bestaat uit twee 
delen: 
a. een bedrag gelijk aan de bijdrage van de gemeente over het jaar 

voorafgaande aan dat van de uittreding, of zo dat bedrag lager 
mocht zijn dan de gemiddelde bijdrage die de desbetreffende 
gemeente over een periode van vijf jaar voorafgaande aan de 
uittreding gemiddeld verschuldigd was, de over die periode 
gemiddelde bijdrage; 

b. de kosten van de stichting vanwege wachtgelden en/of Wet 
Werkloosheidsvoorziening en/of vervolguitkeringen welke 
voortvloeien uit de vermindering van de personeelsformatie die 
rechtstreeks samenhangt met de wegvallende dienstverlening 
voor/in de uittredende gemeente. 

Reglementen 
Artikel30 
De Raad van Toezicht stelt reglementen samen betreffende zodanige 
onderwerpen als nodig geoordeeld wordt. 
Deze mogen geen bepalingen bevatten die strijden met deze statuten of de 
wet. 
Statutenwijziging 
Artikel31 
1. De Directie is bevoegd de statuten te wijzigen. 

Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de goedkeuring van 
de Raad van Toezicht en de Subsidiëntenraad. 

2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële 
akte is opgemaakt. 

3. De Directie is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een 
volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen 
ten kantore van het Handelsregister. 

Ontbinding en vereffening 
Artikel32 
1. De Directie is bevoegd de stichting te ontbinden. 

13 

Doorlopende tekst van de statuten van Stichting ToBe, d.d. 10-04-2014 



2. Op het besluit van de Directie tot ontbinding is het bepaalde in het 
voorgaande artikel, lid 1 tweede zin en de leden 2 en 3 van 
overeenkomstige toepassing. 

3. Tenzij de Raad van Toezicht anders besluit, is de Directie met de 
vereffening belast. 

4. De vereffenaars doen opgaaf van de ontbinding aan de registers waar de 
stichting is ingeschreven. 

5. Na vereffening wordt het liquidatiesaldo besteed ten behoeve van een 
algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. 

6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot 
vereffening van haar vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten 
zoveel mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam 
van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". 

7. De stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, 
dan wel aan de vereffenaar(s) bekende baten meer aanwezige zijn. De 
vereffenaar(s) doet(n) van het ophouden te bestaan opgaaf aan de 
registers waar de reehtspersoon is ingeschreven. 

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de 
ontbonden stichting gedurende de wettelijke termijn onder bewaring van 
de door de vereffenaar(s) aangewezen persoon. Binnen acht dagen na 
het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn 
naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting 
was ingeschreven. 

Onvoorziene zaken 
Artikel33 
In gevallen waarin de wet, statuten en/of reglementen niet voorzien, beslist de 
Directie onder goedkeuring van de Raad van Toezicht. 
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Geachte leden, 

Het bestuur van de Vereniging Muziekschool 
lijk laten w~ten dat zij de ~ntentie heeft 
muziekonderwijs te willen integreren in uw 

Barendrecht heeft ons schrifte 
uitEesproken het plaatselijk 

instelling. 

Wij stemmen in met deze integratie en opteren om als deelnemende gemeente 
per l januari 1994 toe te treden tot de Stichting Toonkunstmuziekschool 
Drechtsteden. 

Het door uw directeur. de heer W. Stevens. voorgestelde stappenplan inte 
gratie onderschrijven wij en zalonzerzijds bestuurlijk worden gevolgd 
door de betrokken portefeuillehouder mevrouw C.M.P. Schunselaar-Henning en 
ambtelijk door de heer H. Schuijs van de sector welzijn. 

Wij vertrouwen erop dat er een goede samenwerking tot stand zal komen die 
ten goede komt aan het muziekonderwijs jn de regio. 

Hoogachtend. 

en wethouders van Barendrecht. 
de burgemeester. ,.... . -- / 

~.Th. van de Wouw. 
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QVEREENKOMST V AN OVERDRACHT 

De ondergetekenden: 

1. de vereniging VERENIGING MUZIEKSCHOOL BARENDRECHT, gevestigd te 
Barendrecht, reehtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter en secretaris, nader te 
noemen "de Vereniging", 

2. de stichting STICHING TOONKUNSTMUZIEKSCHOOL VOOR DE 
DRECHTSTEDEN, gevestigd te Dordrecht, reehtsgeldig vertegenwoordigd door haar 
voorzitter en secretaris, nader te noemen "de Stichting", 

3. DE GEMEENTE BARENDRECHT. reehtsgeldig vertegenwoordigd door Burgemeester en 
secretaris, nader te neemen "de Gemeente" 

Inleidin& 

Het is aan de ondertekenende partijen. na zorgvuldig onderzoek, wenselijk gebleken dat het 
muziekonderwijs dat van de Vereniging uitgaat wordt ondergebracht bij de Stichting en wordt 
geïntegreerd met het van de Stichting uitgaande muziekonderwijs. 

Partijen hebben de uitgangspunten voor deze integratie neergelegd in de notitie 
"Randyoorwaarden t.a.v.de integratie van de Muziekschool Barendrecht in de Stichting 
Toonkunst Muziekschool van de Drechtsteden per Q l-Q 1-1994 " _ 

Het resultaat van het door partijen gehouden onderzoek is vastgelegd in het "Versla& van de 
voorbereidingscommissie Integratie Barendrecht". 

Beide stukken worden aan deze overeenkomst gehecht en vormen met deze overeenkomst de 
grondslag voor de bedoelde integratie. 

Partijen wensen deze integratie per l januari 1994 te bewerkstelligen en zij verklaren daartoe 
te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel l 

De Vereniging draagt over aan de Stichting: 

I. Het bestuur over de muziekschool Barendrecht. 
2. Het gebruik van het gebouwen terrein met toebehoren zoals thans bij de Vereniging in 

gebruik is. 
3. Het gebruik van de in het gebouwaanwezige inventaris. 

Artikel2 

De overdracht vi ndt plaats naar de toestand per I januari 1994. zijnde de dag van overdracht. .1_ 
-1- £ 'Jì ': 

_"' /f ¡ (j .,.,. 



Artikel7 

Het bestuur van de Vereniging verklaart niet bekend te zijn met schulden of verplichtingen 
die niet in de boeken van de Vereniging voorkomen. Indien zodanige schulden of 
verplichtingen zich niettemin mochten voordoen. zal de Gemeente de Stichting voor daaruit 
voortvloeiende aanspraken vrijwaren. 

Artikel 8 

De inventarisgoederen die eigendom zijn van de stichting Vrienden van de Muziekschool 
Barendrecht, zoals vermeld op de aan deze overeenkomst gehechte bijlage, blijven eigendom 
van genoemde stichting en zijn om niet in bruikleen afgestaan aan de Vereniging. De 
Vereniging draagt dit gebruiksrecht over aan de Stichting onder de voorwaarde dat deze 
goederen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van het muziekonderwijs op de locatie 
Barendrecht. De kosten van onderhoud en reparatie komen voor rekening van de gebruiker. 

Artikel9 

De Gemeente verklaart met de overdracht van de Muziekschool Barendrecht aan de Stichting 
in te stemmen en daaraan haar medewerking te verlenen door, overeenkomstig de statuten van 
de Stichting, toe te treden tot de Stichting als "deelnemende gemeente". 

De voorwaarden en bepalingen waaronder de Gemeente bereid is tot deelname in 
vorenbedoelde zin, worden in onderling overleg tussen de Gemeente en de Stichting geregeld, 
zulks met inachtneming van hetgeen in deze overeenkomst en in de aangehechte stukken, in 
de Inleiding genoemd, is omschreven. 

Artikel lO 

Partijen doen afstand van het recht de ontbinding van deze overeenkomst in of buiten rechte 
in te roepen. 

Aldus 0.rereen~ekomen en in drievoud getekend te Barendrecht/Dordrecht 
op1~ ~1993 

Namens het bestuur 
van de Vereniging 
Muziekschool Barendrecht 

Namens het bestuur 
van de Stichting 
Toonku nstm uziekschool 

Namens de gemeente 
Barendrecht 

./' 

~ '" ' -. _ , .... /' 
\ . ()~ - - 3 - 

secretaris/Î 
(-0£'- I 
'. (_... -_. -~ .... 

,,,.J secretaris 
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1) Voorwoord & leeswijzer 

De afgelopen maanden heeft het MT van ToBe, en op onderdelen samen met de HR-adviseur en het 
hoofd van de cursistenadministratie, gewerkt aan dit herstel- en reorganisatieplan. Na een oriëntatie 
op diverse beleidsplannen van overheden, adviesorganen en vergelijkbare instellingen hebben we: 

• gesproken met alle bestuurlijke stakeholders in de betrokken gemeenten; 
• gesproken met vertegenwoordigers vanuit de diverse disciplines van ToBe; 
• gesproken met een aantal vergelijkbare instellingen; 
• gesproken met de brancheorganisatie Kunstconnectie; 
• uitvoerige financiële analyses gemaakt; 
• onderzoek gedaan naar de juridische status van de uittredingsregeling zoals opgenomen in de 

statuten; 
• onderzoek gedaan naar de verschillende mogelijkheden om afscheid te nemen van de B3-status; 
• binnen de mogelijkheden maatregelen genomen om de kosten te beperken (waaronder het 

effectueren van deeltijdontslag) en aanscherpen van de bedrijfsvoering; 
• onze eigen visie vormgegeven. 

Dit heeft geresulteerd in de tussentijdse oplevering van de twee onderdelen 'Kernactiviteiten' en 
'Organisatie' met onze visie op deze twee onderwerpen in relatie tot het toekomstige ToBe. De door 
ons ontvangen opmerkingen zijn verwerkt in de documenten die u aantreft in de bijlagen I en II. 

In dit document komen alle analyses en de twee hiervoor genoemde documenten samen en 
presenteren wij onze visie op de oorzaken van de huidige situatie, de noodzakelijke ingrepen om het 
einddoel te bereiken en de financiële kaders waarbinnen wij dit kunnen realiseren. Het gehele 
transitie- en transformatieproces is ingrijpend en zal veel van medewerkers en management vragen. 

Hoe pijnlijk de keuzes ook zijn; wij staan voor de keuzes die we hier voorstellen. Ze zijn noodzakelijk 
om van ToBe weer een vitale organisatie te maken die voor velen in de samenleving van grote 
toegevoegde waarde is. 

Wij gaan graag met u in gesprek! 

René Nekkers, Directeur-bestuurder 
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2) Samenvatting 

Zoals bekend is de financiële situatie van ToBe zorgelijk. In dit herstel- en reorganisatieplan wordt een 
serie voorstellen gedaan met betrekking tot de noodzakelijke ingrepen en wordt de noodzakelijke 
financiële hulpvraag aan de gemeenten geformuleerd. In een bijlage worden de hoofdoorzaken 
toegelicht. Wij realiseren ons dat ToBe ook met die financiële ondersteuning een zware weg te gaan 
heeft. Naast allerlei zakelijke ingrepen en procesverbeteringen zullen er ook grote ingrepen worden 
gedaan in het personeelsbestand en zal een grote cultuurverandering van medewerkers worden 
gevraagd. 

De subsidiënten zien het grote belang van cultuureducatie en hebben ons gevraagd om een herstel 
en reorganisatieplan op te stellen dat waarborgt dat ToBe zich kan ontwikkelen naar een moderne, 
flexibele en toekomstbestendige organisatie met een uitdagend en doelgericht aanbod op het gebied 
van cultuureducatie. Dit binnen de kaders van een duurzaam financieel gezonde exploitatie en op 
termijn een structureellagere subsidiebehoefte. 

Dit herstel- en reorganisatieplan is thans gereed en beiden wij u hierbij aan. De voor de uitvoering 
van dit plan benodigde middelen bedragen { 3.515.000. 

Het voorgestelde herstel - en reorganisatieplan leidt (op hoofdlijnen) tot de volgende wijzigingen en 
ingrepen: 

• Bezuinigingsmaatregelen voor een bedrag van { 1.000.000 in 2016 en een deel van 2017, te 
realiseren door: 

o ca. { 100.000 reductie van niet-personeelsgebonden kosten, 
o ca. { 900.000 reductie personeelskosten door beperkt natuurlijk verloop en 

reorganisatie. 
• Afstand doen van de B3-status. 
• Wijzigen van de statuten waardoor gemeenten niet langer verantwoordelijk zijn voor 

exploitatieverliezen van ToBe. 
• Versterken van het eigen vermogen van ToBe om daadwerkelijk op eigen benen te kunnen staan. 
• Ontwikkelen en in de markt zetten van nieuwe producten en diensten. 
• Groei eigen verdienvermagen. 
• Reductie afhankelijkheid van subsidies door meer inzet op fondsenwerving en winstgevende 

activiteiten. 
• Omvormen naar een marktgerichte en vraaggestuurde organisatie met bijbehorend functiehuis 

en daarbij behorende aansturing. Sterk accent op ToBe-brede programma's voor specifieke 
doelgroepen. 

• Forse inzet op cultuurverandering bij en door medewerkers met begeleiding waar nodig. 
• Aanpassingen aan de administratie, gericht op een volledige projectadministratie en adequate 

managementinformatie. 
• Invoeren performancemanagementcyclus en jaarlijkse ontwikkelgesprekken, alsmede het maken 

van een korte en lange termijn personeelsplanning. 
• Herziening contracten met freelancers o.a. op het vlak van prestatieafspraken. 
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• Onder een aantal financiële voorwaarden de samenwerking met de 3 resterende gemeenten in 
de Hoeksche Waard in 2016 beëindigen. 

• Formuleren van meerjarige beleids- en prestatieafspraken tussen gemeenten en ToBe, alsmede 

aanpassingen in de governancestructuur. 

Na realisatie van dit herstel- en reorganisatieplan is ToBe een zelfstandige, gezonde organisatie en in 

staat om flexibel in te spelen op veranderende omstandigheden in het overheidsbeleid en op de 

veranderende vraag van deelnemers en stakeholders. Het aanbod is doorontwikkeld en aantrekkelijk, 

en de doelgroepen worden op effectieve en efficiënte wijze bereikt. 
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3) SWOT-analyse van de huidige ToBe-organisatie 

Het sneller dalen van de inkomsten in vergelijking tot de kosten heeft tot de situatie van structurele 
tekorten geleid. Mede als gevolg van de B3-status heeft ToBe zich niet tijdig aan de veranderende 
omstandigheden aangepast. 

Onderstaande SWOT-analyse geeft op hoofdlijnen een beeld van sterkten en zwakten van de ToBe 
organisatie, maar ook een beeld van kansen en bedreigingen. Op zich is de SWOT-analyse een te 
eenvoudig instrument om een complexe situatie als bij ToBe te beschrijven. Deze analyse kan dan 
ook niet als uitgangspunt voor de noodzakelijke ingrepen worden gezien, maar geeft wel een beeld 
van de problematiek en uitdagingen waar ToBe voor staat. 

STERKTEN 
• Inhoudelijk goed en gevarieerd aanbod 
• Gedreven vakspecialisten 
• Alle kunstdisciplines en aanverwante 
diensten in huis 

• Intermediaire functie voor cultuureducatie 
in onderwijs 

• Sterke marktpositie. 

KANSEN 
• Markt- en doelgroepgerichte benadering en 
aansturing 

• Mogelijkheden voor cultureel 
ondernemerschap 

• Brede aandacht voor cultuureducatie in 
onderwijs in rijks- en gemeentelijke 
overheden 

• Jongerencultuur waarin aandacht voor 
muziek, beeld en media groot is. 

• Mogelijkheden van Social Media 
• Vraag naar nieuwe lesvormen & activiteiten 
• Mogelijkheden voor ToBe als loket 
amateurkunst 

• Vraag naar ToBe als intermediair, 
samenwerkingspartner en 
(beleids)adviseur. 

ZWAKTEN 
• Organisatie is vooral aanbod/productgericht 
• Bedrijfsvoering (financieel, organisatorisch, 
facilitair) is zwak 

• Grote afhankelijkheid van subsidies 
• B3 status 
• Profilering van ToBe. 

BEDREIGINGEN 
• Zwakke financiële positie 
• Teruglopende subsidiebudgetten 
• Afname aantal cursisten indien onduidelijkheid 
over de financiële situatie van ToBe te lang 
blijft bestaan 

• Concurrentiepositie van ToBe niet sterk door 
hoge personeelslasten. 

In bijlage III geven wij onze analyses van de hoofdoorzaken van de ontstane (financiële) situatie 
weer. Deze analyse is nodig geweest om de richting en inhoud van dit herstel- en reorganisatieplan 
te kunnen formuleren. 

Deze hoofdoorzaken hebben per saldo tot een beweging geleid waarbij de inkomsten uit les- en 
cursusgelden, subsidies en fondsen beduidend sneller daalden dan de kosten van de organisatie. In 
de grafiek op de volgende pagina is deze beweging duidelijk zichtbaar. 
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Grafiek 1: Ontwikkeling autonome opbrengsten, subsidies en kosten 2010-2015 

In deze grafiek is inzichtelijk gemaakt dat de autonome opbrengsten (Ies- en cursusgelden en 
opbrengsten uit het leveren van diensten aan bijvoorbeeld het onderwijs) in de periode 2010-2014 
met {: 1,2 miljoen dalen (- 38%). In dezelfde periode dalen de budget- en doelsubsidies met een 
bedrag van {: 300.000 (- 6%). Deze daling van subsidies zet zich in 2015 in versterkte mate door met 
een daling van eveneens {: 300.000 in één jaar. 

De totale opbrengsten dalen veel sneller dan de kosten. Het onvoldoende meedalen van de kosten 
(onder andere als gevolg van de B3-status) laat de inflexibiliteit van de organisatie op het vlak van 
kostenbeheersing- en reductie goed zien. Daarnaast is er in 2013 en 2014 zelfs sprake van een 
kostenstijging van bijna {: 300.000. 

De hierboven getoonde ontwikkeling van dalende opbrengsten en starre of stijgende kosten is voor 
geen enkele organisatie houdbaar. Drastisch ingrijpen is dus noodzakelijk. De voorgestelde ingrepen 
bespreken wij in het volgende hoofdstuk. 
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4) Noodzakelijke ingrepen 

Door een [orse ingreep in de organisatie en bedrijfsvoering zien wij voldoende mogelijkheden om de 
organisatie om te vormen tot een financieel gezonde en flexibele, vraaggestuurde en 
toekomstbestendige organisatie met een uitdagend en doelgericht aanbod. Daarnaast is een 
koerswijziging naar een marktgerichte en vraaggestuurde organisatie een voorwaarde om in te 
kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en de vraag vanuit onze doelgroepen. Tot slot - en 
wellicht het meest lastig te realiseren - is een grote cultuurverandering noodzakelijk. 

Wil ToBe zich ontwikkelen tot een sterk vraaggerichte organisatie met een duurzaam financieel 
gezonde exploitatie dan zal op een aantal fronten een ingrijpende verandering plaats dienen te 
vinden en een forse en structurele bezuiniging gerealiseerd moeten worden. Inmiddels zijn wij op het 
vlak van bedrijfsvoering en financiële administratie al begonnen met het doorvoeren van 
noodzakelijke verbeteringen. 

De noodzakelijke ingrepen en veranderingen zijn onder te verdelen in 3 categorieën: 

• 4.1lngrepen die leiden tot een duurzaam financieel gezonde exploitatie. 
o Scenario 1: Ontmanteling ToBe 
o Scenario 2: Reorganisatie MET huidige B3-status 
o Scenario 3: Reorganisatie NA loslating B3-status 
o Scenario 4: Faillissement en doorstart 
o Beperken van de daling van inkomsten / verhogen van autonome inkomsten 
o Elimineren overgebruik lesuren 

• 4.2 Ingrepen in de organisatie 
o Wijziging in de marktbenadering 
o Wijzigingen in het organisatiemodel en aansturing 
o Wijzigingen in de bedrijfsvoering 
o Ingrepen in HR-processen 
o Transitie en transformatie 

• 4.3 Herziening relatie met de gemeenten & toekomstige financiering ToBe 
o Nieuwe, meerjarige prestatieafspraken 
o Overgangsafspraken 

Ad 4.1lngrepen die leiden tot een duurzaam financieel gezonde exploitatie. 

Het is noodzakelijk om de bedrijfsvoering ingrijpend te wijzigen, de B3-status los te laten en een 
reorganisatie door te voeren met een reductie van het personeelsbestand van ca. 18-20 fte. 
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Hieronder treft u 4 mogelijke scenario's aan om de huidige situatie om te buigen. Vervolgens worden 

deze scenario's toegelicht en uitgewerkt. 

SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 SCENARI04 

Naam Ontmanteling Reorganisatie MET Reorganisatie NA Faillissement en 
ToBe huidige B3-status loslating B3-status doorstart 

Korte Geen herstel- en Reductie Reductie Ontslag alle 
beschrijving reorganisatieplan. personeelsbestand personeelsbesta nd werknemers (65 

Staken van met ca. 18-20 fte + met ca. 18-20 fte + fte). Doorstart met 
activiteiten en diverse andere diverse andere 20 fte + freelancers. 
ToBe opheffen. maatregelen. maatregelen. 

Gevolg Directe Aanvankelijk Financieel gezonde Financieel gezonde 
beëindiging financieel gezonde en flexibele, en flexibele, 

cultuureducatie en vraaggestuurde vraaggestuurde en vraaggestuurde en 
in de regio. organisatie met een toekomstbestendige toekomstbestendige 

uitdagend en organisatie met een organisatie met een 
doelgericht uitdagend en uitdagend en 
aanbod.Zeer doelgericht aanbod. doelgericht aanbod. 

beperkt flexibel en 
beperkt 

toekomstbestendig. 

Kosten {: 6.336.000 {: 5.065.000 e 3.515.000 {: 5.765.000 

Toelichting scenario 1 (Ontmanteling ToBe) 

In dit scenario worden de subsidies van de gemeenten aan ToBe stopgezet. Daarmee stoppen per 
direct ook de activiteiten van ToBe. Aangezien ToBe nog de B3-status heeft is zij zelf aansprakelijk 
voor de verplichtingen uit hoofde van de WW-uitkeringen aan de medewerkers. In het geval dat 
ToBe niet aan deze WW-verplichtingen kan voldoen - en dat is in dit scenario het geval- zijn de 
verbonden gemeenten aansprakelijk voor de WW-uitkeringen van de medewerkers. Het niet kunnen 
betalen van de WW-verplichtingen betekent de facto het faillissement van ToBe. Voorts zal in het 
geval van een faillissement een curator op basis van de statuten van ToBe de door ToBe geleden 
exploitatieverliezen (geraamd op (: 1.715.000) op de gemeenten verhalen. De kosten die voor 
rekening van de verbonden gemeenten komen, bedragen dan maximaal {: 6.336.0001. Dit is exclusief 
de kosten van het ontmantelen van de organisatie. 

l Berekening van Van Spaendonck Salaris- en Personeelsadministraties d.d. 9 april 2015 gebaseerd op ontslag 
van het voltallige personeelsbestand per 1 december 2015 en gebaseerd op de thans geldende wetgeving en 
thans geldende cao Kunsteducatie. 
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In de volgende paragraaf (Reorganisatie algemeen) belichten wij de algemene achtergronden en 
uitgangspunten van de voorgenomen reorganisatie. Deze zijn voor de scenario's 2 en 3 - die na 
deze paragraaf besproken worden - gelijk. 

Reorganisatie algemeen 

Voor de scenario's 2 en 3 geldt hetzelfde uitgangspunt: het realiseren van een bezuiniging van 
€ 1.000.000 in 2016 met eventueel een uitloop naar 2017. Dit bedrag is gebaseerd op de navolgende 
cijfers: 

Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening (dus zonder incidentele lasten) is in 2013 ca. € 607.000 
negatief en in 2014 ca. € 676.000 negatief. Dat is dan ook de minimale bezuiniging die ToBe moet 
doorvoeren. 

Daarnaast houden wij - onder andere als gevolg van de onzekerheid rondom de financiële situatie 
van ToBe - in 2015 rekening met een daling van de inkomsten uit lessen, cursussen en onderwijs van 
7,5% (daling van ca. € 150.000). In de herziene begroting voor 2015 (zie hoofdstuk 6) ramen wij een 
verlies voor 2015 van ca. € 788.000. 

Om tot een gezonde bedrijfsvoering te komen stellen wij het bezuinigingstarget voor 2016 (met 
eventueel een uitloop naar 2017) op € 1.000.000. 

Dit bezuinigingstarget kan voor een bedrag tussen € 100.000 en € 150.000 gerealiseerd worden uit 
een bezuiniging op niet-personeelsgebonden kosten. Het betreft hier onder andere substantieel 
lagere advieskosten en een grote variëteit aan diverse andere kosten. Het resterende bedrag moet 
komen uit een reductie van de personeelskosten. Tussen deze twee bezuinigingsmogelijkheden is - 
afhankelijk van de ontwikkelingen - enige verschuiving mogelijk. 

Het is evident dat de vaste personeelskosten structureel verlaagd dienen te worden. Dit betreft 
enerzijds de personele kosten van management en kantoormedewerkers en anderzijds de kosten van 
het docentenkorps in vaste dienst. 

De redenen om in te grijpen in de personeelsformatie zijn als volgt: 

• Het organiseren van de activiteiten van ToBe kan efficiënter en effectiever. Door betere 
processen en procedures zal hetzelfde werk met minder mensen worden gerealiseerd. 

• Door achterstallig onderhoud in verschillende personeelsdossiers en een personeelsbeleid 
dat in belangrijke mate was gericht op het behoud van arbeidsplaatsen (o.a. als gevolg van de 
B3-status, zie verder), is een significante besparing te realiseren indien stevig gestuurd wordt 
op minder functionerende of disfunctionerende medewerkers (aanpak gericht op verbetering 
ofvertrek). 

• Indien er minder lesuren verkocht worden dan er aan capaciteit binnen een bepaalde 
discipline (in loondienst) aanwezig is, ontstaat leegstand. Binnen de cao Kunsteducatie 
bestaat de mogelijkheid om in die situaties deeltijdontslag aan te zeggen. Binnen de 
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mogelijkheden van de cao is per 1 april 2015 inmiddels 3,5 fte deeltijdontslag geëffectueerd. 

Door een suppletieregeling en de (mogelijke) kosten van WW-uitkeringen voor rekening van 

ToBe levert dit alleen op langere termijn een financieel voordeelop. Door invoering van het 

nieuwe ontslagrecht per 1 juli 2015 is deze vorm van deeltijdontslag na die datum niet meer 

mogelijk. 

• Om te voorkomen dat er in de toekomst wederom leegstand ontstaat, is het noodzakelijk het 

docentenkorps in vaste dienst te laten krimpen tot onder het huidige niveau. Bij tekorten 

kunnen dan freelance-docenten worden ingehuurd (onder bepaalde voorwaarden kunnen 

dat dezelfde docenten zijn). Bij verschillende disciplines (zoals Dans) worden de 

docentlesuren bijna volledig flexibel ingevuld. Bij ToBe wordt op dit moment ca. 20% van 

de docentlesuren flexibel ingehuurd. 

• Door een veranderende vraag - waaronder een sterke afname van het aantal privélessen - 

worden er andere eisen aan docenten gesteld. Docenten dienen tegenwoordig een veel 

breder takenpakket uit te kunnen voeren en dienen nu in staat te zijn om 

samenspeelgroepen (ensembles) te begeleiden, groepslessen te geven, met andere 

disciplines samen te werken (crossovers zoals bijvoorbeeld muziekondersteuning bij theater 

of dans) en voor de klas te staan. Het blijkt dat een belangrijk deel van de docenten over 

onvoldoende competenties beschikt om de stap van privélessen naar andere lesvormen te 

maken. Er is weliswaar aandacht voor scholing en begeleiding van docenten om deze stap te 

kunnen maken, maar ook nu worden er freelancedocenten voor bepaalde activiteiten 

ingehuurd (vooral in het onderwijs), terwijl er docenten van dezelfde vakdiscipline met lege 

uren op de loonlijst van ToBe staan. 

• Door het flexibel inhuren van docenten kan niet alleen goed op de vraag worden ingespeeld, 

maar kan ook beter op kwaliteit worden gestuurd. Daarnaast is de gemiddelde 

freelancedocent goedkoper dan een docent in vaste dienst. 

Aanpak reorganisatie 

Wij zullen in de komende periode veel effort steken in het reduceren van het personeelsbestand via 
natuurlijk verloop. ToBe heeft (zoals gebruikelijk in de sector) nagenoeg uitsluitend 
parttimecontracten met docenten. Van de 129 personen in vaste dienst (65 fte) heeft ca. een kwart 
een dienstverband van minder dan 9 uur per week, waarbij het kleinste dienstverband 45 minuten in 
een week bedraagt. Deze korte dienstverbanden zijn uiterst inefficiënt en leiden ook tot een zeer 
beperkte binding van de docent met ToBe. Gestuurd zal worden op dienstverbanden van minimaal 
18 uur per week (O,S fte). 

Het is echter ook essentieel dat er een solide kernteam van docenten blijft bestaan om mede de 
identiteit van ToBe te helpen waarborgen en doorontwikkelen. Het uitsluitend werken met 
freelance-docenten leidt tot weinig binding met de organisatie en een groot risico op een organisatie 
met weinig samenhang en continuïteit. 

De reorganisatie wordt de komende periode verder uitgewerkt, waarbij wij - waar relevant - zoveel 
mogelijk zullen werken met nieuwe en aangescherpte functieprofielen. Vooral binnen de groep 
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docenten zullen nieuwe functieprofielen nodig zijn, omdat er andere competenties en vaardigheden 

van de moderne docent worden verwacht (zoals hiervoor beschreven). Dit zal vervolgens leiden tot 

boventalligheid en sollicitatieprocedures. 

Overigens zalook tijdig een ontslagvergunning bij het UWV dienen te worden aangevraagd en met 

de vakbonden moeten worden gesproken. 

Toelichting scenario 2 (Reorganisatie MET huidige 83-statusJ 

De kosten van een reorganisatie zijn op dit moment nog niet nauwkeurig vast te stellen. Tussen de 
presentatie van dit herstel- en reorganisatieplan en de feitelijke uitvoering zit een periode van 
minimaal 6 maanden. In die tijd kan door bijvoorbeeld natuurlijk verloop het aantal fte dat 
gedwongen ontslagen zal moeten worden afgenomen zijn. ToBe zalook beleid voeren om natuurlijk 
verloop te stimuleren. Dit is specifiek gericht op de (zeer) kleine dienstverbanden. Uitgaande van een 
noodzakelijke reductie van de loonsom met { 900.000 (18 - 20 fte) en het effectueren van een 
reorganisatie MET de B3-status komen de totale reorganisatiekosten uit op ca. {2.7s0.000. 

Dit is gebaseerd op: 

1. Inschatting kosten WW en Transttievergoeding': {2.62s.000 
2. Mobiliteitsbudget: { 50.000 
3. Inschatting kosten juridisch advies en bezwaarcommissie: { 50.000 
4. Budget voor vrijwillig vertrek: ( 25.000 

Ad 1) Volgens de cao Kunsteducatie hebben boventallige medewerkers recht op Bovenwettelijke 
WW (BWW) voor een periode gelijk aan de WW-duur indien zij voor 1955 geboren zijn en 1,25 maal 
de WW-duur indien zij in 1955 of daarna geboren zijn. Bij de berekening is de boventalligheid naar 
rato van de huidige personeelsopbouw gehanteerd, zodat - indien de bezetting dat toelaat - in de 
groep inkomens die het meest voorkomen ook de meeste boventalligheid ontstaat. Voor een 
toelichting op de wijziging door de nieuwe cao (per 1 juli 2015) zie de voetnoot onderaan deze 
página. 

Ad 2) Betreft een vanuit de cao voorgeschreven budget ten behoeve van scholing of outplacement 
voor de boventallige medewerker. 

Ad3) Betreft juridisch advies ten behoeve van ToBe, alsmede de kosten van een eventuele (deels 
externe) bezwaarcommissie en eventuele externe ondersteuning van de OR. 

2 Berekening van Van Spaendonck Salaris- en Personeelsadministraties d.d.ü aprtl 2015 gebaseerd op ontslag 
van 20 fte. per 1 december 2015 in dezelfde verhoudingen zoals de huidige opbouw van het personeels 
bestand en gebaseerd op de thans geldende wetgeving en thans geldende cao Kunsteducatie. Door de 
nieuwe cao per 1 juli 2015 is de Bovenwettelijke WW-uitkering vervallen en vervangen door de wettelijk 
bepaalde Transitievergoeding. Van Spaendonck kon op dit moment de Transitievergoedingen nog niet 
berekenen; de hier genoemde bedragen zijn dus nog op basis van de Bovenwettelijke WW. Het gemiddelde 
van de Transitievergoedingen ligt naar verwachting lager, maar bij de oudere docent juist hoger. 
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Ad 4) Dit betreft een bedrag om vrijwillig vertrek van medewerkers jonger dan 55 jaar waar nodig te 
stimuleren. Sturen op vrijwillig vertrek van medewerkers van 55 jaar of ouder wordt met een fiscale 
boete (voor de werkgever) van 52% over de uitkering aan de werknemer bestraft. Dat is zodoende 
niet aan de orde. 

De totale kosten van dit scenario komen naar schatting uit op ca. { 5.065.000, opgebouwd alsvolgt: 

1. Reorganisatiekosten: 
2. Cumulatief exploitatieverlies: 
3. Financiële buffer: 

{ 2.750.000 
{ 1.715.000* 
{ 600.000* 

( 5.065.000 
*) Nadere toelichting in hoofdstuk 5. 

Toelichting scenario 3 (Reorganisatie NA loslating B3-status) 

Het is mogelijk om afstand te doen van de B3-status. De status wordt door het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties al jaren niet meer nieuw toegekend en - mits goed 
beargumenteerd - op verzoek ook ingetrokken. Het belangrijkste argument voor ToBe is de 
noodzakelijke flexibiliteit om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen. 

Alvorens de definitieve aanvraag voor het loslaten van de B3-status in gang te zetten, is er een 
tijdrovend voortraject. Dit bestaat uit een OR-traject en een traject met de pensioenfondsen ABP en 
PFZW. 

Instellingen die werkzaam zijn op het terrein van kunst- en cultuureducatie zijn in beginsel verplicht 
verzekerd bij het Pensioenfonds voor Zorg & Welzijn (PFZW). Dit is anders voor B3-instellingen die 
verplicht verzekerd zijn bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Als die verplichting vervalt 
bij het verlaten van de B3-status, dan is pensioenfonds PFZW vanaf dat moment als verplicht 
pensioenfonds aangewezen. Aldaar zal dan ontheffing van de verzekeringsplicht moeten worden 
aangevraagd. PFZW kan die toestemming verlenen als blijkt dat het personeel elders op deugdelijke 
wijze is verzekerd voor pensioen en de kosten voor de overstap van pensioenfonds (in dit geval van 
ABP naar PFZW) 'onredelijk hoog zijn en niet door de instelling gedragen kunnen worden'. Als de 
dispensatie wordt verstrekt dan kan ToBe zich vervolgens vrijwillig aansluiten bij het ABP. 

De kosten van deze zogenaamde 'afwikkelaansluiting' worden in rekening gebracht als de 'oude' 
werknemers bij het ABP blijven en 'nieuwe' werknemers bij het PFZW ondergebracht zouden worden 
of er in het geheel geen nieuwe werknemers meer bij zouden komen. De eerder berekende kosten 
van de afwikkelaansluiting bedroegen {414.000. Uit het resultaat van een voorlopige aanvraag bij 
PFZW hebben wij geleerd dat dit in principe voldoende argument is om de dispensatie van het PFZW 
te kunnen verkrijgen. De definitieve aanvraag kan pas worden ingediend zodra de datum van het 
loslaten van de B3-status bekend is. Overigens is het wel noodzakelijk dat ToBe dan inderdaad met 
enige regelmaat nieuwe werknemers aanneemt en deze bij het ABP onderbrengt. Hierin zou kunnen 
worden voorzien door gebruik te maken van contracten voor bepaalde tijd. 

Na de besluitvorming door de gemeenten kan het verzoek tot loslaten van de B3-status worden 
ingediend. De totale doorlooptijd van het traject om afstand te doen van de B3-status wordt geschat 
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op 4-5 maanden; de voorbereidingen zijn inmiddels gestart. Een reorganisatie kan vervolgens in het 

voorjaar van 2016 plaatsvinden. 

Wij pleiten voor het uitvoeren van een reorganisatie grotendeels NA het loslaten van de B3-status. 

De timing en diepte van de voorgenomen reorganisatie is afhankelijk van wat bereikt kan worden 

met andere ingrepen in de organisatie en mogelijk vrijwillig vertrek. Indien ToBe voldoet aan de 

voorwaarden komt NA het loslaten van de B3-status alleen de Transitievergoeding ten laste van ToBe 

en niet langer de WW-uitkering. Om aan deze voorwaarden te voldoen is de timing van de 

reorganisatie (gespreid in de tijd) essentieel. Afhankelijk van de resultaten uit andere ingrepen 

overwegen wij om een deel van de reorganisatie reeds in 2015 (VOOR het loslaten van de B3-status) 

te laten plaatsvinden. Dit is weliswaar minder effectief dan NA het loslaten van de B3-status (ToBe 

moet in dit geval immers zelf de WW-uitkeringen betalen), maar kan door het ver naar voren halen 

toch financieel voordeliger zijn. Daarbij is de periode van onzekerheid bij de betreffende 

medewerkers dan ook een stuk korter. 

Overigens is er voor de betreffende boventallige medewerkers geen verschil tussen een reorganisatie 

met of zonder B3-status. De WW-uitkeringen zijn door het UWV gegarandeerd. 

Om dezelfde redenen als onder scenario 2 zijn de kosten van een reorganisatie op dit moment nog 

niet nauwkeurig vast te stellen. Tussen de presentatie van dit herstel- en reorganisatieplan en de 

feitelijke uitvoering zit een periode van minimaal 8 maanden. In die tijd kan door bijvoorbeeld 

natuurlijk verloop het aantal fte dat gedwongen ontslagen zal moeten worden afgenomen zijn. ToBe 

zalook beleid voeren om natuurlijk verloop te stimuleren. Dit is specifiek gericht op de (zeer) kleine 

dienstverbanden. Uitgaande van een noodzakelijke reductie van de loonsom met € 900.000 (18-20 
fte) en het effectueren van een reorganisatie na het afstand doen van de B3-status komen de totale 
reorganisatiekosten uit op ca. € 1.200.000 

Dit is gebaseerd op: 

1. Inschatting kosten Transitievergoedlngerr': € 1.075.000 
2. Mobiliteitsbudget: € 50.000 
3. Inschatting kosten juridisch advies en bezwaarcommissie: € 50.000 
4. Budget voor vrijwillig vertrek: € 25.000 

3 Berekening van Van Spaendonck Salaris- en Personeelsadministraties d.d. 9 april 2015 gebaseerd op ontslag 
van 20 fte. per 1 december 2015 in dezelfde verhoudingen zoals de huidige opbouw van het personeels 
bestand en gebaseerd op de thans geldende wetgeving en thans geldende cao Kunsteducatie. Door de 
nieuwe cao per 1 juli 2015 is de Bovenwettelijke WW-uitkering vervallen en vervangen door de wettelijk 
bepaalde Transitievergoeding. Van Spaendonck kon op dit moment de Transitievergoedingen nog niet 
berekenen; de hier genoemde bedragen zijn dus nog op basis van de Bovenwettelijke WW. Het gemiddelde 
van de Transitievergoedingen ligt naar verwachting lager, maar bij de oudere docent juist hoger. 
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De totale kosten van dit scenario komen naar schatting uit op ca. € 3.515.000, opgebouwd alsvolgt: 

2. Reorganisatiekosten: 
3. Cumulatief exploitatieverlies: 
4. Financiële buffer: 

€ 1.200.000 
€ 1.715.000* 
€ 600.000* 

€ 3.515.000 
*} Nadere toelichting in hoofdstuk 5. 

Toelichting scenario 4 (Faillissement en doorstart) 

In dit scenario failleert ToBe en gaat een nieuwe organisatie door met een deel van de ontslagen 
werknemers. 

ToBe heeft geen betalingsachterstanden en op dit moment geen schuldeisers die het faillissement 
van ToBe kunnen aanvragen. ToBe kan - op dit moment - in principe alleen failliet gaan door het 
beëindigen, of fors reduceren, van de subsidies van de gemeenten. Gelet op de liquiditeitspositie van 
ToBe zal het eventueel uitblijven van besluitvorming over dit herstelplan naar schatting eind 
september 2015 kunnen leiden tot een faillissement. 

In geval van een faillissement zijn de gemeenten statutair aansprakelijk voor het door ToBe geleden 
exploitatieverlies en als gevolg van de B3-status tevens voor de WW-uitkeringen aan de 
medewerkers. De medewerkers die eventueel/meegaan' naar de doorstartorganisatie ontvangen 
uiteraard geen WW-uitkering. Uitgaande van een schatting dat 20 van de huidige 65 fte mee zouden 
kunnen gaan naar een doorstartorganisatie (verder aangevuld met freelancers) komen de kosten van 
dit scenario naar schatting uit op € 5.765.000 opgebouwd alsvolgt: 

• WW-uitkeringen: 
• Cumulatief exploitatieverlies: 

€ 3.200.000 
€ 1.715.000 

• Financiële buffer doorstartorganisatie: € 600.000 
• Opstartkosten doorstartorganisatie: € 250.000 

€ 5.765.000 

In de volgende 2 paragrafen belichten wij 2 specifieke onderwerpen die dermate belangrijk zijn dat 
wij ze niet alleen in de bijlage met de 'analyse hoofdoorzaken' opnemen, maar tevens hier 
bespreken. 
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Beperken van de daling van inkomsten I verhogen van autonome inkomsten 

Wij stellen ons nadrukkelijk tot doelom niet alleen de kosten structureel te verlagen, maar ook de 
opbrengstendaling van de les- en cursusgelden (de autonome inkomsten) tot staan te brengen en 
deze door ondernemerschap, ontwikkelen van nieuwe concepten en betere samenhang in 
programma's uiteindelijk ook weer te laten groeien. Daarnaast dient het eigen verdienvermagen, 
onder andere door opbrengsten uit fondsen te genereren en winstgevende activiteiten te 
organiseren, versterkt te worden. 

Wij realiseren ons dat door onduidelijkheid (bij het publiek) rondom de financiële situatie van ToBe 
de opbrengsten uit les- en cursusgelden dit jaar sterker kunnen dalen dan de huidige trend. De 
momenteel zichtbare trend is een daling van ca. 5% (vergelijkbaar met de landelijke trend). Voor 
2015 raamt ToBe de gemiddelde daling van deze opbrengsten op 7,5%. 

Aan het begin van het volgende cursusseizoen (september) zullen wij een doelgerichte 
marketingcampagne starten om de daling van deze inkomsten zoveel mogelijk te beperken. Daarbij is 
de hulp van de gemeenten - met duidelijkheid over de situatie van ToBe - zeer van harte welkom. 
Voor het cursusjaar dat start in september 2015 zal ToBe de tarieven van les- en cursusgelden - 
uitzonderingen daargelaten - in principe niet verhogen. 

Na een daling van de verwachte autonome opbrengsten in 2015 en nog een lichte daling in 2016 
zetten wij onze targets voor de volgende jaren op een jaarlijkse groei van € 100.000 (zie daarvoor ook 
de begroting en het meerjarenperspectief in hoofdstuk 6. 

loals uit de volgende paragraaf zal blijken, dienen wij selectief te zijn in de keuze op welke producten 
wij de marketinginspanningen zullen richten. Gelet op het feit dat er teveel subsidie gaat naar 
individuele lesvormen, zal dit zich vooral richten op een verschuiving van individuele naar klassikale 
lesvormen. 

loa Is hierboven gesteld hebben wij de ambitie om het eigen verdienvermagen te laten groeien 
waardoor de afhankelijkheid van subsidies afneemt. Naast de opbrengsten uit les- en cursusgelden 
gaat het dan om bijdragen van (particuliere) fondsen en het organiseren van winstgevende 
activiteiten (festivals e.d.). ToBe is op dit moment al in staat om redelijke bijdragen van fondsen te 
verwerven, maar ziet mogelijkheden om de kwaliteit van de huidige aanvragen te verbeteren en 
consequenter en actiever aan fondswerving te doen. Hiervoor zal geïnvesteerd worden in een 
(parttime) freelance professionele fondsenwerver. ToBe is voornemens hier in 2016 de ambities voor 
te formuleren en taakstellende afspraken over te maken over een periode van 5 jaar. Vooralsnog 
hebben wij in de begroting een groei opgenomen van € 100.000 (+ 50%); te bereiken in 2018. 

Elimineren overgebruik van gesubsidieerde lesuren 

Het ontbreken van voldoende sturing om bovenmatig gebruik van gesubsidieerde les- en cursusuren 
te voorkomen, komt uiteindelijk ten laste van de exploitatie van ToBe en daarmee de algemene 
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reserves. Een belangrijk deel van de huidige problemen van Toße wordt veroorzaakt door te hoge 

aantallen gesubsidieerde lesuren terwijl de subsidie de facto al 'op' was. 

Er is tot voor kort geen systematiek gehanteerd die voorkomt dat er meer gesubsidieerde uren 
worden afgenomen dan er zijn gefinancierd. Ook als het gesubsidieerde aantallesuren verbruikt was, 
gingen de lessen en cursussen op het gesubsidieerde lesgeldtarief door. ToBe maakte dan verlies op 
elk lesuur dat boven het aantal beschikbare, gesubsidieerde uren uitgaat. 

De gemeenten die meer uren afnemen dan waarvoor gesubsidieerd wordt, worden feitelijk 
gefinancierd uit de exploitatie en dus algemene reserves van ToBe. Er is derhalve sprake van 
'overgebruik'. Deze situatie is pas de laatste maanden inzichtelijk geworden. Vanaf het nieuwe 
cursusseizoen (september 2015) zal hard gestuurd worden om dit te voorkomen en met ingang van 
het kalenderjaar 2016 zal dit worden opgelost. 

De onderstaande grafiek geven een indruk van de omvang van het hiervoor beschreven probleem en 
laat het verschil zien tussen de 'toegestane' uren op basis van de verstrekte subsidie en de werkelijk 
'verbruikte' lesuren. De cijfers in deze grafiek zijn nadrukkelijk een inschatting op basis van een aantal 
aannames; de administratie voorziet op dit moment namelijk nog niet in dergelijke, feitelijke 
informatie. 
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Door het overgebruik te elimineren wordt enerzijds voorkomen dat ToBe verlies maakt op lage 

lesgeldtarieven waar geen subsidie meer tegenover staat, en anderzijds dat er gemeenten zijn die 

feitelijk subsidiëren ten gunste van andere gemeenten. 

• Met (een groot deel van) de betreffende gemeenten zijn inmiddels individuele afspraken 

gemaakt hoe men (de gevolgen van) het overgebruik wenst op te lossen. Het is van belang om dit 

al te doen voor de 2e helft van 2015, zodat het geprognosticeerde verlies van ToBe in die 
jaarhelft zo mogelijk" beperkt kan worden. Dit zou kunnen door: 

o het (al dan niet tijdelijk) toekennen van een hogere subsidie, zodat bestaande leerlingen 
gebruik kunnen blijven maken van de gesubsidieerde lesgeldtarieven, 

o het - bij nieuwe leerlingen - verhogen van de tarieven naar kostendekkende tarieven 
zodra de subsidie 'op' is, 

o het invoeren van een wachtlijst, 
o het wijzigen van privélessen in groepslessen (met kleine groepen), 
o het reduceren van het aantal gesubsidieerde voorstellingen, presentaties, exposities of 

andere activiteiten, 
o combinaties van het bovenstaande. 

• Er zal- met ingang van het kalenderjaar 2016 - een nieuwe methode worden geïntroduceerd die 
overgebruik geheel voorkomt. Na een verdeling van de kosten van de basisvoorziening 
cultuureducatie (de kosten van de overhead van ToBe), kunnen met gemeenten individuele 
afspraken worden gemaakt hoe zij om wensen te gaan met de limitering van het aantal 
gesubsidieerde lesuren. 

• Voor de goede orde: in de geprognosticeerde cijfers over 2015 (een verlies van ca. €: 788.000) is 
rekening gehouden met het feit dat dit probleem - voordat er gereorganiseerd is - nog moeilijk 
aan te pakken is. Deze cijfers houden dus rekening met een bepaalde mate van overgebruik van 
lesuren in 2015. De maatregelen die we al wel kunnen nemen zullen een bijdrage leveren om dit 
verlies te reduceren. 

4 Zolang er nog geen reorganisatie heeft plaatsgevonden is dit nog lastig te sturen. Immers, een forse reductie 
van het aantallesuren leidt tot leegstand bij docenten die wel op de loonlijst staan terwijl er geen 
lesgeldinkomsten tegenover staan. Het is dus zaak hier de juiste balans in te vinden. 
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Ad 4.2 Ingrepen in de organisatie. 

Wijziging in de marktbenadering, organisatiemodel en aansturing 

In de eerder opgeleverde onderdelen 'Kernactiviteiten' en 'Organisatie' hebben wij de noodzaak van 
een doelgroepgerichte benadering en aansturing beschreven. Daarnaast zijn de bijbehorende 
processen en het bijbehorende organogram op hoofdlijnen beschreven. Het gekozen 
organisatiemodel sluit aan bij de inhoudelijke keuzes die we hebben gemaakt. De organisatie wordt 
volledig omgevormd tot een doelgroepgerichte organisatie en ook als zodanig aangestuurd. Dit 
resulteert in een organisatie waar alle functies draaien om het aanbod voor de klant (het primaire 
proces). Voor een gedetailleerde beschrijving verwijzen wij naar de bijlagen I en II 

Wijzigingen in de bedrijfsvoering 

De bedrijfsvoering wordt niet alleen organisatorisch anders ingericht maar ook inhoudelijk. 
Processen worden verbeterd en de financiële administratie wordt omgevormd tot een 
projectadministratie. Hierdoor ontstaat veel meer grip op de organisatie en is het mogelijk adequate 
sturingsinformatie te verkrijgen. Managementrapportage met Key Performance Indicators (KPI's) 
maken het mogelijk om op verschillende niveaus de ontwikkeling van de organisatie te volgen. 

Ingrepen in HR-processen 

Er is een aantal essentiële wijzigingen op HR-vlak noodzakelijk. Zo dient er een evenwichtig 
functiehuis te komen (zie ook onderdeel 'Organisatie'), waarbij de focus ligt op het primaire proces 
en ondersteunende diensten die dit primaire proces maximaalondersteunen. Daarbij dient ook 
ruime aandacht te zijn voor een zeer gedegen bedrijfsvoering en stevige invulling van de relevante 
(management-) functies op dat vlak. Er komen goede functieprofielen met competentievereisten en 
prestatieafspraken en een gedegen performancemanagementcyclus met ontwikkelplannen. 
Medewerkers moeten zich kunnen ontwikkelen, uitgedaagd en aangesproken kunnen worden. 
Daarnaast wordt er een korte en lange termijn personeelsplanning gemaakt. 

Ook zullen de contracten met de freelancers van inhoudelijke prestatieafspraken en van een 
deugdelijk concurrentiebeding worden voorzien. Ook dient de wijze van declareren te worden 
verbeterd. 

Transitie en transformatie 

Feitelijk is het transitieproces van Toße begonnen op 15 januari 2015 met de presentatie van het 
projectplan en de planning. De verkenningen bij de gemeenten, de onderzoeken, de gesprekken met 
medewerkers, de financiële analyses en andere activiteiten hebben geleid tot de oplevering van de 
onderdelen 'Kernactiviteiten' en 'Organisatie'. Daarin gaat het vooralover de inhoudelijke en harde 
kant: de marktbenadering, de structuur en de werkprocessen. In dit document geven we ook de 
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financiële kaders aan, komen alle elementen samen en doen we voorstellen voor de nieuwe 

organisatie. 

De transitie is - min of meer - afgerond zodra de gemeenten een besluit hebben genomen over de 

voorliggende plannen; dan zijn de kaders concreet. De verantwoordelijkheid en de regie van de 

transitie ligt daarmee bij de gemeenten. Een belangrijk deel van de uitvoering ligt bij ToBe. 

De moeilijkste stap komt daarna: de transformatie. Dan gaat het om de inhoudelijke vernieuwing en 

cultuurverandering. De plannen worden in concrete daden omgezet en het uitsluitend uitvaardigen 

van een set nieuwe instructies is volstrekt onvoldoende. De implementatie van de verschillende 

veranderingen zal goed gestuurd en ondersteund moeten worden waarbij veel aandacht uit zal gaan 

naar verandering van gedrag en werkcultuur. Het vergroten van kennis, het (Ieren) nemen van eigen 

verantwoordelijkheid, samenwerken en sterk klantgericht denken zijn belangrijke succesfactoren 

waar wij veel aandacht aan zullen besteden. Waar nodig zal hier externe ondersteuning voor worden 

ingeschakeld. 

Het is dus belangrijk om zowel de transitie als transformatie goed af te ronden, focus te houden en 

de organisatie (die verantwoordelijk is voor de transformatie) ook de tijd te geven de transformatie 

goed te doorlopen. Wij realiseren ons dat er een belangrijke taak bij ons ligt om de voortgang van de 

transformatie ook goed met de gemeenten te delen. 

In bijlage IV hebben wij per gemeente een overzicht opgenomen van de aandachtspunten in het 
transformatieproces die wij deze zomer met de verschillende gemeenten hebben besproken cq. gaan 
bespreken. 

WERKWIJZE BLIJF +-----1 
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TRANSITIE 

TOBE ZONDER 
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NAAR EEN NIEUWE ~----------------~ WERKWIJZE 
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Ad 4.3 Herziening relatie met de gemeenten & toekomstige financiering ToBe. 

Wij streven naar een volledig nieuwe set met afspraken met de gemeenten. Prestatieafspraken. 
transparantie en eenvoud staan daarbij centraal. 

Nieuwe, meerjarige presta tie- en samenwerkingsafspraken 

ToBe wil zo snel mogelijk (uiterlijk per het kalenderjaar 2016) over naar een financieringsmethodiek 
die per saldo zowel voor de aangesloten gemeenten als ToBe eenvoudiger en transparanter is. 
Daarnaast is het voor ToBe van belang om de administratieve lasten te drukken en te streven naar 
eenduidige en uniforme afspraken met de gemeenten. 

ToBe wil in overleg met de subsidiërende gemeenten steeds voor meerdere jaren prestatie- en 
samenwerkingsafspraken maken (bij voorkeur voor perioden van 4 jaar, gelijk aan de 
cultuurplanperiode). De redenen daarvoor zijn: 

• Duidelijke koppeling tussen gemeentelijke beleidsdoelen en de door ToBe uitgevoerde 
activiteiten. 

• Beter zicht op resultaten van subsidiëring van ToBe in relatie tot de gemeentelijke 
beleidsdoelen en ingezette middelen. 

• Duidelijke rolverdeling tussen gemeente als beleidsregisseur en ToBe. 
• Minder administratieve last en bureaucratie voor zowel gemeente als ToBe door middel van 

eenduidige methodieken en wijze van verantwoording. 

In de praktijk moeten deze afspraken neerkomen op een goed geformuleerde set van 
toekomstgerichte beleidsdoelen die concreet en meetbaar zijn gedefinieerd en zich vertalen in 
heldere en toetsbare prestatieafspraken tussen gemeenten en ToBe. 

ToBe stelt voor om met (een delegatie/werkgroep vanuit) het ambtelijk overleg, eventueel met 
externe ondersteuning, vanaf september 2015 een start te maken met het ontwikkelen van 
prestatieafspraken. Dit traject dient in november 2015 gereed te zijn. Een alternatief is het maken 
van 1-op-1 afspraken met gemeenten. 

Overgangsafspraken 

Alvorens afstand te doen van de B3-status zijn meerjarige afspraken met gemeenten met betrekking 
tot de financiering van ToBe noodzakelijk. Een gezonde toekomst voor ToBe hangt nauw samen met 
heldere prestatieafspraken en meerjarige afspraken met gemeenten. Gemeenten moeten echter ook 
de nodige bewegingsvrijheid hebben en ToBe moet sterk en flexibel genoeg zijn om zich aan 
veranderingen in de vraag te kunnen aanpassen. 
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5) Totale financieringsbehoefte & verdeelsleutel 

In overleg met de subsidiënten maakt ToBe de keuze voor Scenario 3 (Reorganisatie NA het loslaten 
van de B3-status). Voor de financiële herstructurering vraagt ToBe eenmalig een bijdrage van de 
gemeenten van in totaal € 3.515.000. 

Naast de ingrepen in de organisatie is het noodzakelijk om de cumulatieve exploitatieverliezen van 
ToBe per einde 2015 (zoals bepaald in de statuten), de kosten van een reorganisatie, alsmede een 
financiële buffer te financieren. Hiervoor kan ToBe niet anders dan een beroep doen op de 
subsidiënten. 

• Cumulatieve exploitatieverliezen: 
• Reorganisatiekosten: 
• Financiële buffer: 

{ 1.715.000 
{ 1.200.000 
{ 600.000 

Totale financieringsbehoefte { 3.515.000 

Cumulatieve exploitatieverliezen 

In bijlage V treft u de jaarrekening over 2014 aan. Door het verlies in 2014 is er een negatieve 
algemene reserve van {927.000 ontstaan. Om de (negatieve) algemene reserve per ultimo 2015 te 
bepalen is een inschatting van het resultaat over 2015 nodig. Zoals eerder gesteld heeft ToBe als 
gevolg van de B3-status weinig mogelijkheden om in te grijpen in het personeelsbestand en zal er in 
2015 dus nog geen significante verbetering van de resultaten zichtbaar zijn. In 2015 ramen wij het 
verlies over 2015 op ca. { 786.000 (zie herziene begroting in hoofdstuk 6). Daarmee komt de 
algemene reserve per ultimo 2015 op ca. { 1.715.000 negatief. 

Reorganisatiekosten 

Uitgaande van scenario 3 (reorganisatie NA loslating B3-status) zijn de reorganisatiekosten geraamd 
op een bedrag van { 1.200.000. Dit betreft hoofdzakelijk de wettelijk bepaalde transitievergoedingen 
alsmede beperkte WW-verplichtingen. 

Financiële buffer 

Zodra ToBe afstand heeft gedaan van de B3-status, dient ze als een volkomen zelfstandige 
organisatie te kunnen functioneren. Om cultureelondernemerschap echt vorm te kunnen geven is 
weerstandsvermogen nodig zodat ToBe in staat is om tegenvallers zelf op te vangen en bijvoorbeeld 
reorganisaties in de toekomst zelf te kunnen financieren. ToBe stelt voor om deze financiële buffer te 
stellen op 20% van het balanstotaal per 31 december 2014. Dat komt neer op een bedrag van 
{ 600.000. 

Daarnaast zou het ToBe mogelijk gemaakt moeten worden om eventuele exploitatieoverschotten 
aan het weerstandsvermogen toe te kunnen voegen. Het lijkt overigens alleszins redelijk om ook een 
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bovengrens te stellen aan het weerstandsvermogen van ToBe. ToBe stelt voor om deze bovengrens 

te stellen op 25% van het balanstotaal. 

Totale financieringsbehoefte 

De totale financieringsbehoefte van ToBe - en daarmee de vraag die ToBe bij de gemeenten neerlegt 
- komt daarmee uit op een bedrag van €: 3.515.000. De optelsom van de egalisatiereserves die de 
individuele gemeenten in de boeken hebben staan bij ToBe bedraagt in totaal €: 354.000. De 
gemeenten zijn vrij om dit met de gevraagde bijdrage te verrekenen, maar Tobe verzoekt om dit niet 
te doen. Dit gaat immers ten koste van de liquiditeit. 

Timing van de herfinanciering 

Het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen kan deels gefaseerd. 

• De financiering van de cumulatieve exploitatieverliezen (de negatieve algemene reserve) van 
€: 1.715.000 is op zeer korte termijn noodzakelijk. De liquiditeitspositie is dermate slecht dat er 
naar verwachting eind september 2015 geen liquide middelen meer zijn. Deze timing is ook 
essentieelomdat (cultuur)fondsen ons in de huidige financiële situatie geen nieuwaangevraagde 
bijdragen meer toekennen. 

• Ten behoeve van de aanvraag voor het loslaten van de B3-status is het essentieel dat wij het 
commitment van de gemeenten voor het beschikbaar stellen van de middelen voor de 
reorganisatie kunnen laten zien. De middelen zelf kunnen in januari 2016 ter beschikking worden 
gesteld. 

• De financiële buffer van €: 600.000 kan ter beschikking worden gesteld zodra ToBe de statuten 
heeft gewijzigd en de gemeenten niet langer aansprakelijk zijn voor de exploitatieverliezen. ToBe 
is dan een volledig op zichzelf staande organisatie. Daar kan als voorwaarde aan toegevoegd 
worden dat ToBe alsdan de subsidiënten moet overtuigen van de positieve voortgang indien zij 
een beroep wil doen op (een deel van) deze financiële buffer. 

De navolgende paragrafen betreffen de verdeelsleutelover de gemeenten alsmede inzicht in de 
structurele afbouw van de subsidies welke door de gemeenten aan ToBe worden verstrekt. 

Verdeelsleutel 

De verdeelsleutel is relevant om de financieringsbehoefte van ToBe op objectieve wijze over de 
gemeenten te verdelen. In overleg met de subsidiënten is er voor gekozen de verdeling van de totale 
financieringsbehoefte op te knippen in twee delen: een deel dat terugkijkt naar het verleden (de 
cumulatieve exploitatieverliezen ad €: 1.715.000) en een deel dat kijkt naar de toekomst (de 
reorganisatiekosten en de financiële buffer ad totaal €: 1.800.000). 
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M.b.t. het deel dat terugkijkt naar het verleden wordt de in de statuten vastgelegde verdeelsleutel 
gehanteerd. Deze is afgeleid van de verhouding tussen de werkelijk afgenomen aantallen lesuren ten 
opzichte van de verstrekte subsidie in de laatste 2 jaren. Deze verdeelsleutel is gevalideerd door 
Verstegen Accountants. 

M.b.t. tot het deel dat kijkt naar de toekomst wordt de verdeling gebaseerd op het aandeel van de 
individuele gemeenten in de werkelijk verstrekte budget- en projectsubsidies in de afgelopen 2 jaar. 

De uitkomsten zijn alsvolgt: 

Verleden Verleden Toekomst Toekomst Toekomst Totaal 

Bijdrage in Gemiddeld Bijdrage in Bijdrage in Totaal 
Statutaire cumulatief aandeel in verzochte Gemeente verdeelsleutel exploitatie- budget- en reorganisatie- financiële bijdrage per 

verlies doelsubsidies kosten buffer gemeente 

Barendrecht 22,27% € 381.931 10,09% €121.057 € 60.528 € 563.515 

Binnenmaas 2,30% € 39.445 2,30% € 27.601 € 13.801 € 80.847 

Dordrecht 50,79% € 871.049 56,07% € 672.784 € 336.392 € 1.880.225 

H.I.Ambacht 8,95% € 153.493 1,30% € 15.570 € 7.785 € 176.848 

Oud-Beijerland 7,45% € 127.768 3,14% € 37.726 € 18.863 € 184.356 

Papendrecht 0,54% € 9.261 4,11% € 49.288 € 24.644 € 83.193 

Ridderkerk 0,03% € 515 16,77% € 201.187 € 100.593 € 302.295 
Striien 0,48% € 8.232 0,99% € 11.908 € 5.954 € 26.093 

Zwijndrecht 7,19% € 123.309 5,24% € 62.880 € 31.440 € 217.628 

100,00% € 1.715.000 100,00% € 1.200.000 € 600.000 € 3.515.000 
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6) Subsidiebehoefte en perspectief 2015 - 20195 MET de Hoeksche Waard 
gemeenten 

Met eenmalige hulp van de gemeenten en een fundamentele omwenteling naar vraaggericht werken 
in combinatie met stevige ingrepen in de orqanisatie, kan ToBe een solide exploitatie bereiken. 

In de op de volgende pagina opgenomen begrotingsperspectieven is, met de kennis van vandaag, de 
begroting 2015 herzien en een perspectief geschetst om tot een ambitieus en naar ons idee haalbare 
exploitatie te komen voor de periode 2015 - 2019. In deze becijferingen is geen rekening gehouden 
met de afbouw van de relatie met de 3 gemeenten in de Hoeksche Waard. ToBe stelt zich op het 
standpunt dat dit niet tot financiële schade voor ToBe mag leiden. Een scenario zonder deze 
gemeenten is opgenomen in het volgende hoofdstuk. 

In beide scenario's is een overdracht van de activiteiten van de Popcentrale naar Bibelot niet 
opgenomen. De gesprekken daarover zijn nog gaande en hoewel partijen het eens zijn over de 
strekking, zijn de financiële voorwaarden nog niet duidelijk. Het uitgangspunt is dat deze overgang 
voor ToBe financieel neutraal plaats zal vinden. De inmiddels door alle betrokkenen geaccordeerde 
overgang van Muziekstroom naar Kunstmin per 1 juni 2015 is welopgenomen. 

Uitgaande van een reorganisatie eind 2015/ begin 2016 ziet ToBe het jaar 2016 als een 
overgangsjaar waarin veel zaken nieuw op de rails moet worden gezet. Hoe goed de voorbereidingen 
ook kunnen zijn, er zal veel aandacht uitgaan naar het wennen aan een nieuwe organisatie waarin 
taken en verantwoordelijkheden duidelijk anders liggen. 2016 is dan ook een jaar waarin we ons 
'settelen', maar ook ontwikkelen en ondernemen. In de begroting voor 2016 blijven de 
gemeentelijke subsidies op het peil van 2015. De afbouw van de subsidies start in 2017. 

Zoals eerder gesteld dalen in deze herziene begroting 2015 de baten uit producten en diensten 
(lessen, cursussen en onderwijs) met 7,5%. Ook in 2016 ramen we nog een beperkte daling om vanaf 
2017 het groeipad met nieuwe producten en concepten weer te vinden. 

Ten opzichte van de sombere begroting voor 2015 met een autonome omzet (baten uit producten en 
diensten, alsmede fondsen) van € 2.021.000 stijgt de autonome omzet in onze raming naar 
€ 2.350.000 in 2019. In dezelfde periode dalen de subsidies van € 4.250.000 naar € 3.800.000. 

5 In deze becijferingen is geen rekening gehouden met de afbouw van de relatie met de 3 gemeenten in de 
Hoeksche Waard. ToBe stelt zich op het standpunt dit niet tot financiële schade voor ToBe mag leiden. 
Uitgaande van hetzelfde principe is ook een overdracht van de activiteiten van de Popcentrale naar Bibelot 
niet opgenomen. De inmiddels door alle betrokkenen geaccordeerde overgang van Muziekstroom naar 
Kunstmin per 1 juni 2015 is welopgenomen. 
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Begrotingsperspectleven 2015-2019 Na reoraarusatíe 

Scenario met Hoeksche Waard 
gemeenten en nog inclusief 
Popcentrale 

Settelen Ontwikkelen Ontwikkelen Ontwikkelen 
Ontwikkelen Ondernemen Ondernemen Ondernemen 
Ondernemen 

BATEN 
Baten uit producten en diensten(D 2.042.817 1.984.389 1.823.060' 1.750.000' 1.850.000 1.950.000 2.050.000 

Subsidiebaten0 4.599.053 4.726.679 4.451.076 ' 4.377.518' 4.225.000 4.100.000 4.100.000 
Budgetsubsidie gemeenten <ID 4.089.416 3.973.506 3.853.668 3.853.668 3.650.000 3.500.000 3.500.000 
Project- en doe/subsidies gemeenten ® 290.825 500.395 399.635 298.850 300.000 300.000 300.000 
Fondsen@ 218.812 212.775 197.773 225.000 275.000 300.000 300.000 

O-.erige baten 14.887 34.806 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Totaal baten 6.656.757 6.745.874 6.284.136 6.137.518 6.085.000 6.060.000 6.160.000 

LASTEN 
Personeelskosten@ 5.238.266 5.304.583 5.055.000 4.405.000 4.205.000 4.205.000 4.275.000 
Salariskosten vast personeel(j) 3.781.504 3.894.949 3.800.000 3.370.000 pm pm pm 
Salariskosten leegstand (inclusief suppletie) 275.000 273.588 230.000 pm pm pm 
Externe inhuur@ 887.729 841.016 750.000 750.000 pm pm pm 
Oven'ge personele kosten 294.033 295.000 275.000 210.000 pm pm pm 
Afte dragen WW-premies@> 75.000 pm pm pm 

Organisatiekosten (concem)@ 544.106 638.746 590.000 540.000 490.000 490.000 490.000 

Huis-.estingskosten 789.466 627.289 630.000 645.750 655.000 665.000 675.000 

Materiële kosten primair proces@ 645.931 755.166 700.000 650.000 600.000 600.000 600.000 

Afschrijl.ingen 52.321 94.697 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 

Totaal lasten 7.270.090 7.420.481 7.070.000 6.335.750 6.045.000 6.055.000 6.135.000 

Financiële baten en lasten (baten) 6.084 -1.711 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefenil -607.249 -676.318 -787.865 -200.232 38.000 3.000 23.000 

CD Omzetdaling van 7,5% + omzetverties door osercracht Muziekstroom naar Kunstmin 
(1) Toezeggingen 2015 minus subsidie Muziekstroom per 1-6 naar Kunstmin. In 2016 nog 4% omzetdaling ge\Olgd door groei in de jaren 2017-2019 
® Subsidiebaten gemeenten 2016 gelijk aan 2015; daarna dalend tot een nìveau xan € 3.000.000 in 2018. Structurele -.erlaging t.o.v. 2014 van € 475.000 
@ Inschatting op basis van huidige kennis waaronder subsidie Muziekstroom naar Kunstmin 
Œl Uitgaande van -.enenging Fonds xoor Cultuurparticipatie alsmede aanboren nieuwe fondsen; mede door inzet professionele fondsenwer-.er. 
® Totale personeelskosten laten we dalen met € 900.000. Vanaf 2017 wordt groei gerealiseerd met zelfde kosten door -.erdere draai naar inhuur (zzp-ers) 
(J) Bekend natuurlijk -.erloop + cao--.erhoging 0,5% per 1-4-2015 
® Geëffectueerd deeltijdontslag + kosten suppletie naar 100% salaris \OOr 6 maanden 
® Ambitieni-.eau exteme inhuur 
®> Na loslaten B3-status -.er\Olgens WW-premieplichtig 
@ Ambitieniveau Organisatiekosten (concem) 
@ Ambitieniveau kosten prirnair proces 
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Grafiek 3: Ontwikkeling autonome opbrengsten, subsidies en kosten 2010-2019 
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7) Subsidiebehoefte en perspectief 2015 - 2019 ZONDER de Hoeksche Waard 

gemeenten 

Wij zullen ons - ongeacht de uitkomst van de lopende bezwaarschriftprocedure - inzetten om de 
relatie met de Hoeksche Waard gemeenten zo spoedig mogelijk af te bouwen onder de voorwaarde 
dat de betreffende gemeenten de eventuele frictiekosten en hun aandeel in de starre overhead van 
ToBe zelf voor hun rekening nemen. 

De gemeente Binnenmaas heeft aangegeven te overwegen de relatie met ToBe te beëindigen en uit 
het samenwerkingsverband te stappen. Definitieve besluitvorming daarover heeft nog niet 
plaatsgevonden. Daarbij is aangegeven dat men zich niet gehouden acht aan de statutaire 
uittredingsregeling en de relatie met ToBe af wil bouwen in 3 jaar (voigends de Awb) in plaats van de 
in de statuten vastgelegde periode van 5 jaar. 

De gemeenten Oud-Beijerland en Strijen hebben inmiddels een besluit tot uittreding uit het 
samenwerkingsverband genomen en stellen daarbij eveneens deze afbouw te willen doen in 3 jaar in 
plaats van de in de statuten vastgelegde periode van 5 jaar. De gemeente Oud-Beijerland (waarmee 
de bezwaarprocedure allanger loopt) heeft inmiddels echter aangegeven tot een schikking te willen 
komen. 

ToBe is van mening dat de gemeenten volledig gebonden zijn aan de statuten en heeft bezwaar 
gemaakt tegen het hanteren van de 3-jaars termijn. In afwachting van de resultaten van de 
schikkingsgesprekken is de bezwaarprocedure tegen het besluit van de gemeente Oud-Beijerland 
tijdelijk opgeschort. 

Ongeacht de uitkomst van de procedure zal ToBe zich inzetten om de relatie met de 3 Hoeksche 
Waard gemeenten zo spoedig mogelijk af te bouwen. Hier kunnen diverse maatwerkafspraken voor 
worden gemaakt, onder de voorwaarde dat de betreffende gemeenten de eventuele frictiekosten en 
hun aandeel in de overhead van ToBe zelf voor hun rekening nemen. 

In de, op de volgende pagina opgenomen, begrotingsperspectieven zonder de HW-gemeenten is 
uitgegaan van het principe dat de 3 gemeenten in 2016 uit het samenwerkingsverband stappen; dit 
nadat de reorganisatie van ToBe heeft plaatsgevonden en deze gemeenten hun bijdrage aan het 
herstel- en reorganisatieplan hebben voldaan. De frictiekosten die dan ontstaan zijn dan lager dan 
voor de reorganisatie. Daarnaast wordt bij deze gemeenten gedurende 5 jaar hun aandeel in de 
overheadkosten van ToBe in rekening gebracht. 
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Begrotingsperspectìeven 2015-2019 
Na reorganisatie 

Scenario zonder Hoeksche Waard gemeenten 
en nog inclusief Popcentra/e. 

Ontwikkelen Ontwikkelen Ontwikkelen 
Ondernemen Ondernemen Ondernemen 

BATEN 
Baten uit producten en diensten<D 2.042.817 1.984.389 1.823.060' 1.600.000' 1.700.000 1.800.000 1.900 000 

Subsidiebaten 4.599.053 4.726.679 4.451.076' 4.121.723' 3.975.000 3.850.000 3.850.000 
Budgetsubsidie gemeenten Q) 4.089.416 3.973.506 3.853.668 3.597.873 3.400.000 3.250.000 3.250.000 
Project- en doefsubsiáes gemeenten 290.825 500.395 399.635 298.850 300.000 300.000 300.000 
Fondsen 218.812 212.775 197.773 225.000 275.000 300.000 300.000 

O",rige baten 14.887 34.806 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

Eénmalige bijdrage HW-gemeenten aww bij 2,9 fte additioneel ontslag ® 169.000 
Jaarlijkse bijdrage concemkosten HW-gemeenten 5 jaar@ 180.000 180.000 180.000 180.000 

Totaal baten 6.656.757 6.745.874 6.284.138 5.911.723 5.865.000 5.840.000 5.940.000 

LASTEN 

Personeelskosten 5.238.286 5.304.583 5.055.000 4.235.000 4.035.000 4.035.000 4.105.000 
Salariskosten vast personeel 3.781.504 3.894.949 3.800.000 3.370.000 pm pm pm 
Salariskosten leegstand (inclusief suppletie) 275.000 273.588 230.000 pm pm pm 
Ar reductie salariskosten personeel HW-gemeenten CID ·170.000 pm pm pm 
Externe inhuur 887.729 841.016 750.000 750.000 pm pm pm 
Overige personele koslen 294.033 295.000 275.000 210.000 pm pm pm 
Af te d'sgen WW-premies 75.000 pm pm pm 

Organisatiekosten (coneem) 544.106 638.746 590.000 540.000 490.000 490.000 490.000 

Huisxestinqskosten 789.466 627.289 630.000 593.000 608.000 618.000 628.000 

Materiêle kosten primair proces 645.931 755.186 700.000 585.000 540.000 540.000 540.000 

Afschrij~ngen 52.321 94.697 95.000 95.000 95.000 95.000 95.000 

Totaal lasten 7.270.090 7.420.481 7.070.000 6.048.000 5.768.000 5.778.000 5.858.000 

Financiêle baten en lasten (baten) 6.084 -1.711 -2.000 ·2.000 -2.000 -2.000 -2.000 

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening ~07.249 ~76.318 -787.865 -138.277 95.000 60.000 80.000 

<D Daling les- en cursusgelden € 150.000 vanuit Hoeksche Waard 
® Daling subsidies € 256.000 vanuit Hoeksche Waard 
® In HW-gemeenten werken 3,2 fte docenten. Na het aandeel van de HW in reorganisatie (9,5%) resteren nog 2,9 fte additioneel te ontslaan als gelOlg van beêindiging 

activteiten in de HW (betreft indicatie", cijfers; definitie", cijfers nader te bepalen). 
@ Bijdrage van HW-gemeenten aan salariskosten concem en concemkosten IOlgens ",rdeelsleutel gedurende een periode van 5 jaar (betreft indicatie", cijfers; 

definitie", cijfers nader te bepalen). 
® Lagere salarislast als gelO19 van additioneelontslag in HW-gemeenten (betreft indicatie", cijfers; definitie", cijfers nader te bepalen). 
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8) Risicoparagraaf 

• ToBe maakt als huurder van het Energiehuis gebruik van de Shared Service Organisatie (SSO) van 
de Stichting Energiehuis. Op dit moment wordt door Berenschot onderzoek gedaan naar de 
(financiële) prestaties en het organisatiemodel van het Energiehuis. Met eventuele financiële 
meevallers of tegenvallers uit hoofde van de onderlinge verrekeningen met de SSO is in dit 
document geen rekening gehouden. 

• Zowel in de huidige als in de toekomstige situatie is het belangrijk dat afspraken tussen ToBe en 
gemeenten helder op papier staan en dat ToBe en gemeenten zich aan deze afspraken houden. 
Onduidelijkheid over de afspraken of het ontbreken van de wil om deze afspraken na te komen is 
een risico voor de continuïteit van ToBe. 

• Hoewel PFZW ons heeft bevestigd dat wij op basis van de huidige gegevens de gevraagde 
dispensatie (van verplichte overstap van pensioenfonds ABP naar het PFZW) zouden verkrijgen, 
kunnen wij de definitieve aanvraag pas indienen op het moment dat de datum van loslaten van 
de B3-status bekend is. Hoewel wij er van uitgaan dat wij de dispensatie dan ook inderdaad 
verkrijgen, is dat op dit moment niet te garanderen. 

• Het loslaten van de B3-status is onder voorwaarden zondermeer mogelijk. Gelet op de toetsing 
door het BZK en eventuele aanvullende voorwaarden die gesteld kunnen worden is het echter 
essentieel dat de aanvraag op goede gronden wordt gedaan. De timing en de financiering van de 
reorganisatie zijn daarbij zeer belangrijke factoren. Bij het verder uitwerken van de reorganisatie 
zullen wij maximaal rekening houden met de door BZK gestelde voorwaarden, maar wijzigingen 
in timing en diepte van de reorganisatie blijven mogelijk. 
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PRODUCTIE 4 



Collegevoorstel 

Onderwerp: Toße Continued Herstel- Agendapunt: 
en reorqanisatìeplan 
Commissie: Samenleving e-mailadres opsteller: 

i.wesselingh@bar- 
oroanisatie.nl 

Portefeuillehouder: Monhemius-van Openbaar vanaf 25 
der Veen, l.C. augustus 2015 
BBVnummer: 597520 

Onderwerp 
Toße Continued Herstel- en organisatieplan 

College besluit 
U wordt voorgesteld om de raad bijgevoegd raadsvoorstel voor te leggen: 

1. Instemmen met het reorganisatie- en herstelplan ToBe Continued; 
2. Instemmen met keuze voor scenario 3: Reorganisatie met loslating B3-status; 
3. Instemmen met bijdragen in de kosten voor reorganisatie- en herstelplan t.w. € 524.664,= 

in exploitatietekort € 1.715.000,= conform verdeelsleutelap basis van statuten, dit houdt in op basis 
van ontvangen activiteiten 
in reorganisatiekosten € 1.200.000,= verdeelsleutelap basis van subsidiehoogte afgelopen 2 jaar na 
voorbehoud aanpassing statuten ToBe 
in financiële buffer € 600.000,= verdeelsleutelap basis van subsidiehoogte afgelopen 2 jaar (dit te 
verrekenen met egalisatiereserve van gemeente Barendrecht bij ToBe, actuele stand € 38.851,=); 

4. Instemmen met de dekking hiervoor te halen uit de algemene reserve. 

Inleiding/Aanleiding 

Achtergrond Toße 
ToBe is in Barendrecht verantwoordelijk voor een gevarieerd cultureel aanbod, met name gericht op jeugd. 
Daarnaast verzorgt ToBe cultuureducatie in het onderwijs. ToBe ontving in 2014 een subsidie van € 394.000,= 
voor muziek- en amateurkunstlessen en cursussen. Er waren in 2014 in Barendrecht bijna 600 kinderen 
ingeschreven voor muziekles en muziekcursussen. Daarnaast waren er 150 kinderen en 250 volwassen cursisten 
op het gebied van kunst en design. Daarnaast bereikt ToBe met het Kunstmenu 7 scholen en zo'n 1600 
leerlingen. 

ToBe Cultuurcentrum is een van oorsprong Dordtse stichting die in totaal in negen gemeenten (Barendrecht, 
Binnenmaas, Dordrecht, Hendrik-Ida-Ambacht, Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk, Strijen en Zwijndrecht) 
cultuureducatie verzorgt. De stichting is in 2002 ontstaan uit een fusie tussen o.a. Toonkunstmuziekschool 
Drechtsteden, De Berckepoort en Muziekschool Hoeksche Waard. De gemeenten hebben destijds ingestemd met 
de statuten van ToBe. De relatie van de gemeenten met ToBe is in die zin bijzonder dat het gezien kan worden 
als een samenwerkingsconstruct, waarbij gemeenten als zogenaamde deelnemende gemeente worden gezien. 
De gemeenten adviseren de Raad van Toezicht en die stuurt weer de directie aan. 

Wat is een deelnemende gemeente? 
In art. 23 lid 1 van de statuten van ToBe staat: onder het begrip 'deelnemende gemeente(n)' wordt verstaan de 
overheden die bijdragen aan het vermogen van de stichting tot verwezenlijking van het doel van de stichting en 
worden in die zin subsidiënten genoemd. 

In art. 23 lid 2 wordt beschreven dat voor de instandhouding en uitbouwing van de relaties tussen de subsidiënten 
en de stichting een subsidiëntenraad wordt ingesteld, welke o.a. uit de wethouders Cultuur van de gemeenten 
bestaat. Zij voorzien de directie en Raad van Toezicht o.a. van advies over de begroting en jaarrekening. 



Wie zijn deelnemende gemeente? 
Art. 26 lid 1 geeft aan dat de stichting wordt gesubsidieerd door de deelnemende gemeenten. Ten tijde van de 
statutenwijziging (2002) kende de stichting de navolgende deelnemende gemeenten: Barendrecht, Dordrecht, 
Oud-Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht. Later zijn er nog meer gemeenten toegetreden die zich 
als subsidiënt hebben 'gedragen'. 

Waar dragen deelnemende gemeenten aan bij? 
Art. 26 lid 4 stelt dat de deelnemende gemeenten zich verplichten bij te dragen in het exploitatietekort van de 
stichting volgens de in de statuten opgenomen verdeelsleutel (t.b.v. productiekosten, concernkosten en 
doeluitgaven). 

Daarnaast staat er in art. 29 een uittredingsregeling waaraan de deelnemende gemeenten zich dienen te houden 
als ze willen stoppen met het samenwerkingsconstruct. De verplichtingen die een deelnemende gemeente heeft 
bij het beëindigen van de subsidierelatie verschillen aanzienlijk met het beëindigen van een gesubsidieerde 
instelling waarvoor AWB-regels gelden. 

B3-status 
Omdat de gefuseerde stichtingen voormalige gemeentelijke organisaties waren heeft de stichting een 
zogenaamde B3-status. De B3-status houdt in dat ToBe wordt gezien als een overheidswerkgever en daarmee 
eigen risicodrager is. 

Deze status kan door het ministerie van BZKlABP aan rechtspersonen worden verstrekt als ze onderdeel 
uitmaken van een overheidsinstantie. De B3-status maakte het mogelijk om als privaatrechtelijke instelling toch 
toe te treden tot het ABP. Dit zorgde voor het behoud van pensioenrechten voor het personeel. ToBe is met 
instemming van de deelnemende gemeenten al jaren een B3-stichting. 

De B3-status levert/leverde ToBe voordelen op in haar personele kosten (besparing op loonkosten van 6%) en 
indirect ook de gemeenten. ToBe hoeft vanwege haar B3-status net als overheidsorganisaties geen ww-premies 
af te dragen, maar zou zelf moeten reserveren voor het uitbetalen van ww-kosten. 

Nu de financiële positie van ToBe sterk is verslechterd, heeft dit als consequentie dat de gemeenten op basis van 
de statuten van ToBe worden aangesproken om de kosten voor het aanvullen van het exploitatietekort en het 
reorganiseren van de organisatie van ToBe. Zolang ToBe de B3-status heeft moet ToBe zelf de WW-lasten 
dragen bij ontslag. Omdat ToBe hier geen reserve voor heeft kunnen opbouwen - dit was in het verleden de wens 
van de deelnemende gemeenten - zijn de gemeenten hiervoor financieel verantwoordelijk. 

Gewenste uittreding Hoeksche Waard 
Oud-Beijerland heeft de keuze gemaakt om uit het samenwerkingsconstruct van ToBe te willen stappen. De 
andere gemeenten in de Hoeksche Waard (Binnenmaas en Strijen) hebben inmiddels ook aangegeven het 
voorbeeld van Oud-Beijerland te willen volgen. Inmiddels zijn ToBe en Oud-Beijerland in onderhandeling om tot 
een schikkingsvoorstel te komen. De directeur a.i. ToBe heeft de subsidienten op 29 juni il. geïnformeerd over de 
bandbreedte van het schikkingsvoorstel. De subsidienten hebben aangegeven in te kunnen stemmen met die 
bandbreedte en de raad van toezicht geadviseerd de directeur a.i. mandaat te verlenen de schikking uit te 
onderhandelen. Concreet houdt het voorstel in dat Oud-Beijerland haar aandeel in het exploitatietekort conform 
de statutaire verdeelsleutel voldoet en in één keer de frictiekosten van het personeel dat nu in dienst is bij ToBe 
en toe te rekenen valt aan de inzet voor Oud-Beijerland betaalt. De gemeente Oud-Beijerland heeft inmiddels te 
kennen gegeven met het schikkingsvoorstel in te stemmen. De komende periode zal dit schikkingsvoorstel 
worden uitgewerkt in een vaststellingsovereenkomst. 

Autonome besluitvorming deelnemende gemeenten 
De subsidiëntenraad is een adviesorgaan voor de Raad van Toezicht en heeft geen besluitvormende 
bevoegdheid. Elke gemeente (9) dient dus afzonderlijk te besluiten over het (financieel) bijdragen aan het herstel 
van ToBe. Het is cruciaal dat alle gemeenten (raden en colleges) instemmen. 

Sinds 2014 is bekend dat ToBe liquiditeitsproblemen heeft. Een aantal gemeenten heeft daarom de 
bevoorschotting van de subsidie 2015 naar voren gehaald. Op basis van de laatste liquiditeitsprognose houdt 
ToBe het nog tot en met september 2015 uit. Als de gemeenten er onderling niet uitkomen of er wordt niet 
eenduidig besloten, is het enige scenario dat overblijft een ontmanteling van ToBe. 
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Hoe heeft exploitatietekort bij ToBe kunnen ontstaan? 
Het exploitatietekort bestaat voornamelijk uit toename van personeelskosten en teruggelopen inkomsten. In 2014 
werd duidelijk dat wat in eerste instantie een beperkt tekort leek, verder was opgelopen. Hierover is de raad 
sindsdien verschillende keren geïnformeerd. (zie proces en stappen op hoofdlijnen) 

ToBe heeft in het herstelplan onderzocht hoe deze situatie heeft kunnen ontstaan. Er wordt een aantal 
verschillende oorzaken geïdentificeerd (zie bijlage III van het herstelplan): 

• ToBe is een verzuilde, aanbodgerichte organisatie 
• Dalende opbrengsten uit lessen & cursussen en onderwijs 
• Dalende subsidies en verschuivingen van budgetsubsidie naar doel- of projectsubsidie 
• Overgebruik van gesubsidieerde lesuren 
• B3-status 
• Onvoldoende geanticipeerd op (toekomstige) ontwikkelingen 
• Wisselingen van directeur-bestuurders en controllers / hoofden administratie 
• Manco's in financiële administratie 
• Zeer beperkte management-en sturingsinformatie 
• Geen effectief HR-beleid en ontbrekend performance management 
• Eéndimensionaal management / miskend talent 

Proces en stappen op hoofdlijnen 
1. In de loop van 2014 werd duidelijk dat ToBe het jaar 2014 zou afsluiten met een exploitatietekort van 

ongeveer € 550.000. 
2. Op 15 januari 2015 presenteerde ToBe op verzoek van de subsidienten een plan van aanpak voor het 

herstel en de reorganisatie van ToBe. Vanaf die datum is de interim directeur aan de slag gegaan met 
een herstel- en reorganisatieplan. 

3. Op 30 maart 2015 ontvingen wij een brief van ToBe waarin zij aangeven dat het eerder 
geprognosticeerde tekort over 2014 is opgelopen van € 550.000 naar € 1.100.000. 

4. Op 22 april 2015 presenteerde ToBe het concept herstel- en reorganisatieplan ToBe Continued. Daarin 
zijn 3 scenario's geschetst met daarbij één verdeelsleutel voor het exploitatietekort, reorganisatiekosten 
en financiële buffer. In het reorganisatie- en herstelplan kwam mede na voren dat de afgelopen jaren 
sprake is geweest van over- en ondersubsidiëring. (teveel activiteiten ontvangen voor de subsidie en 
v.v.) 

5. Bij de presentatie van het concept herstel- en reorganisatieplan op 22 april 2015 werd ook duidelijk dat 
het exploitatietekort tot en met eind 2015 verder zaloplopen tot €1.715.000,=. 

6. Op 11 en 13 mei 2015 zijn twee overleggen geweest om door te praten over het concept herstel- en 
reorganisatieplan ToBe Continued o.a. over te kiezen scenario en verdeelsleutel. Daarbij is ook door de 
gemeenten aan ToBe gevraagd om aanvullende informatie (nadere onderbouwing van herstelplan door 
curator en accountant i.v.m. validering van rapport) 

7. Op 29 juni heeft ToBe (directie en raad van toezicht) de aanvullende informatie besproken met de 
subsidientenraad (zonder Hoeksche waard-gemeenten). In deze bijeenkomst is gekozen voor scenario 
3: Reorganisatie na loslating B3-status en is na onderhandeling een compromis-verdeelsleutel 
afgesproken, die de portefeuillehouders voorleggen aan de colleges en gemeenteraden. 

Beoogd effect 
Wij willen Cultuurcentrum ToBe de kans bieden om zich door te ontwikkelen naar een moderne, flexibele en 
toekomstbestendige organisatie met een uitdagend en doelgroepgericht aanbod op het gebied van 
cultuureducatie w.o. actieve cultuurparticipatie en cultuuronderwijs. Samenwerking op gebied van cultuureducatie 
biedt de gemeenten namelijk schaalvoordelen in financiële zin maar ook wat betreft het leveren van een 
kwalitatief hoogwaardig en veelzijdig aanbod. 

Voor een toekomstbestendige instelling willen wij graag een optimalisatie van de governance. Bij aanpassing van 
de governance gaat het voor de gemeenten om het optimaal kunnen sturen, beheren, verantwoorden en toezicht 
houden op ToBe. Zaken die hierbij nadrukkelijk aandacht behoeven zijn actualisering van de statuten, loslaten 
B3-status, vervallen van garantstelling voor de aansprakelijkheid van gemeenten m.b.t. het exploitatietekort van 
ToBe, financiële verantwoording i.r.t. de subsidie en de rol en meer directe aansturing van de subsidiënten van 
ToBe. 

Relatie met beleidskaders: 
In het coalitieakkoord 2014-2018 "Een sterk Barendrecht, doe mee!" hebben wij afgesproken dat cultuureducatie 
op peil blijft. 
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Argumenten 
De portefeuillehouders van de subsidiërende gemeenten (m.u.v. Hoeksche Waard-gemeenten) hebben in het 
subsidientenoverleg met Raad van Toezicht uitgesproken dat zij scenario 3: Reorganisatie na loslating B3-status, 
het meest passende scenario vinden om ToBe door te ontwikkelingen tot een moderne flexibele en 
toekomstbestendige organisatie. Daarbij blijft voor de inwoners en het onderwijs continuïteit van de culturele 
activiteiten gewaarborgd. Dit is ook voor Barendrecht van belang, want ToBe is een maatschappelijk gewortelde 
organisatie die van grote maatschappelijke, educatieve en culturele waarde is. ToBe verzorgt vanuit de Baerne 
jaarlijks voor honderden kinderen en in het onderwijs muziekles en culturele vorming. De impact van een 
onderbreking of beëindiging van deze activiteiten zou groot zijn. Dit laat onverlet dat modernisering, flexibiliteit en 
een meer vraaggerichte benadering hard nodig zijn. 

ToBe heeft de afgelopen periode laten zien voortvarend plannen te kunnen maken om de financiële crisis waar zij 
in zit te lijf te gaan. De volgende stap is het uitvoeren van deze plannen om ToBe voor de toekomst zeker te 
stellen. Het herstel- en reorganisatieplan geeft de indruk realistisch te zijn en met inzet van alle betrokken 
gemeenten moet het mogelijk zijn om ToBe de komende jaren om te vormen naar een moderne culturele 
organisatie. Het na loslaten van de B3-status en in overleg met subsidienten aanpassen van de 
governancestructuur en de wijze waarop gemeenten in de toekomst bij ToBe betrokken zijn is onderdeel van de 
uitvoeringsfase. 

De andere scenario's zijn niet gekozen om de volgende redenen: 

Scenario 1: Ontmanteling ToBe/failiissement ToBe: Met dit scenario staakt ToBe al haar activiteiten. Dit betekent 
directe beëindiging van cultuureducatie door ToBe in de gemeente Barendrecht. 
Overwegingen om hier niet voor te gaan: 

• Voor Barendrecht brengt dit zeer hoge kosten met zich mee, i.v.m. verdeling op basis van ontvangen 
activiteiten (volgens statuten) van alle hiervoor te maken kosten. 

• Grote afname van aanbod aan diverse vormen van cultuureducatie voor inwoners en scholen van 
Barendrecht. 

• Financiële gevolgen cursisten. 
• Relatie van ToBe met (gemeentelijke) vastgoedlocatie De Baerne. 

Scenario 2: Reorganisatie MET huidige B3-status: Dit scenario is gelijk aan scenario 3 maar met behoud van B3- 
status (en verantwoordelijkheid voor exploitatietekorten in de toekomst) 
Overwegingen om hier niet voor te gaan: 

• Gemeente blijft in de toekomst ook financieel verantwoordelijk voor ToBe, de B3-status brengt met zich 
mee dat gemeenten hiervoor aansprakelijk zijn. 

• Gemeente Barendrecht wil een meer zakelijke relatie met ToBe, het vasthouden aan de B3-status staat 
dit in de weg. 

Scenario 4: Faillissement en doorstart 
Mocht eind september 2015 geen overall besluitvorming in de gemeenten hebben plaatsgevonden, dan kan dit 
eind september/begin oktober (automatisch) leiden tot faillissement en kan mogelijk deze variant -ongewild- toch 
actueel worden. 

Overwegingen om hier (nu) niet voor te gaan: 
• Voor Barendrecht brengt dit zeer hoge kosten met zich mee omdat de afrekening zal plaats vinden i.v.m. 

verdeling op basis van ontvangen activiteiten (volgens statuten) van alle hiervoor te maken kosten. 
• Bij doorstart heeft ToBe aangegeven met (nog) minder fte's door te willen dan bij de reorganisatie 

variant. Daarbij worden opstartkosten gemaakt voor de doorstart. 
• Voordeel van deze variant is wel dat gelijk afscheid wordt genomen van de B3-status bij een doorstart. 

Scenario 3: Reorganisatie na loslating B3-status 
Samengevat houdt deze variant in het inlossen van opgelopen exploitatietekort, aanpassing governance 
(wijziging statuten, de aansprakelijkheid van gemeenten m.b.t. het exploitatietekort en loslaten B3-status) en 
reorganisatie. 

Doordat de subsidiërende gemeenten nu geconfronteerd worden met dit (grote) exploitatietekort dat is 
opgebouwd in de afgelopen jaren en waarop de gemeenten beperkt op hebben kunnen sturen, wordt meer en 
meer beseft dat deze wederzijds afhankelijke relatie tussen ToBe en de (subsidiërende) gemeenten hoogst 
onwenselijk is. 

De subsidiërende gemeenten en ToBe zijn daarom van mening dat al heeft de B3-status en de huidige statuten 
ons in het verleden voordelen gegeven (geen afdracht WW-premies en geen opbouw van de algemene reserve), 
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we nu naar een meer zakelijke, moderne en flexibele relatie met ToBe toe willen. De gemeenten willen verder 
met ToBe, maar de onderlinge relatie en ook de organisatie zal daarvoor wel op een andere wijze vorm moeten 
worden geven. De financiële en organisatorische risico's voor de gemeenten moeten aanmerkelijk worden 
verminderd. 

Om deze loskoppeling tussen ToBe en gemeenten te bewerkstelligen is een wijziging van de governance 
(statuten/rol van en relatie met subsidienten) en loslaten van de B3-status essentieel. Daarbij zal een 
reorganisatie/herstructurering van de organisatie benodigd zijn om ToBe klaar te maken voor de toekomst. 

De aanpak om tot deze "waterscheiding" te komen is opgebouwd uit twee stappen. De bedragen die hiermee 
gemoeid zijn voor de gemeente Barendrecht zullen dan ook fasegewijs aan ToBe beschikbaar worden gesteld. 

Stap 1: Wegwerken exploitatietekort ToBel benodigd bedrag € 1.715.000,= 
De gemeenten zijn conform de statuten verplicht bij te dragen in de afgelopen jaren opgebouwde exploitatietekort 
van ToBe. De gemeenten kunnen niet anders dan deze afspraken nakomen en dit bedrag direct na 
besluitvorming aan ToBe ter beschikking worden gesteld. De verdeelsleutel die hierbij wordt gehanteerd is 
volgens de afspraken hierover in de statuten. Dat wil zeggen op basis van door de individuele gemeente 
ontvangen activiteiten (i.r.t. de subsidiehoogte) over de afgelopen 2 jaar. 

Stap 2: Loskoppeling ToBe van gemeenten (verzakelijking relatie) en reorganisatie I benodigd bedrag 
€1.200.000,= + € 600.000,= 
In deze tweede stap wordt gewerkt aan de (financiële en organisatorische) loskoppeling aan ToBe van de 
gemeenten en het inrichten van de organisatie op herziene leest. De gemeenten dragen bij aan de kosten voor 
deze reorganisatie en loskoppeling van ToBe op voorwaarde dat de B3-status wordt verlaten en de statuten 
worden gewijzigd zodat de gemeenten niet meer verantwoordelijk zijn voor het exploitatietekort in de toekomst. 
Dit is ook de voorwaarde waaronder de gemeente middelen aan ToBe hiervoor zal verstrekken. 

ToBe dient daartoe een aanvraag in bij het ministerie van Binnenlandse Zaken in om van de B3-status af te 
komen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal alleen kunnen instemmen met het loslaten van de B3-status, 
als dit niet louter en alleen een bezuinigingsopgave van de gemeenten is maar ook een traject is om te komen tot 
continuïteit, vernieuwing en verbetering van Cultuurcentrum ToBe. De verwachting is dat loskoppeling van de B3- 
status langer gaat duren dan in eerste instantie werd verwacht. De verwachting is dan ook dat een reorganisatie 
volledig geëffectueerd kan zijn in 2017. Bij het loslaten van de B3-status zal het ministerie er naar verwachting op 
toezien dat de WW-lasten worden afgefinancierd door de gemeenten en hoe de reorganisatie wordt 
vormgegeven. Op misbruik van het loslaten van de B3-status wordt streng getoetst (onder misbruik kan worden 
verstaan o.a. het loslaten van de B3-status om zo als gemeenten de totale ww-lasten af te wentelen op het 
UWV/Rijk). Een periode van een jaar controle is geen uitzondering. 

De subsidiërende gemeenten stellen daarom dan ook € 1.200.000,= voor ToBe beschikbaar voor de 
reorganisatiekosten onder voorwaarde dat de statuten worden/zijn gewijzigd en de governance /sturing op orde 
wordt gebracht. 

Daarbij is van belang dat ToBe beschikt in een of andere vorm over weerstandsvermogen/financiële buffer 
€600.000,= om op korte termijn het implementatietraject te kunnen uitvoeren en bij eventuele tegenvallers niet 
direct bij de gemeenten te hoeven aankloppen. Hiervoor wordt ook de (huidige) egalisatiereserve voor de 
gemeente Barendrecht op de begroting bij ToBe ingezet. 

Samenvattend: Wij kunnen ons vinden in het verzoek van ToBe om een bijdrage van € 1.200.000,= voor de 
reorganisatie en een financiële buffer van €600.000,=, maar verbinden daaraan de voorwaarde dat de bepaling 
die nu opgenomen is in de statuten dat deelnemende gemeenten garant staan voor het exploitatietekort vervalt. 
Met deze bijdragen vanuit de gemeenten komt ToBe daadwerkelijk op eigen benen te staan en kan zij zich verder 
ontwikkelen tot een flexibele en onafhankelijke organisatie. 

Voorgestelde verdeelsleutel van Scenario 3 
De verdeelsleutel die is afgesproken voor de reorganisatiekosten en de gevraagde aanvullende financiële buffer 
is naar rato van de hoogte van de (totale) subsidies van de afgelopen 2 jaar. De aanwezige subsidienten konden 
zich in meerderheid vinden in deze verdeelsleutel die de hoogte van de bijdrage voor het reorganisatievoorstel 
van ToBe per gemeente bepaalt en hebben de raad van toezicht meegegeven dit mee te wegen in het vaststellen 
van haar definitieve voorstel. 

De subsidienten zijn van mening dat met de gekozen verdeelsleutels (statutaire voor het exploitatietekort en 
subsidiebeslag voor bijdrage aan het herstelplan) een evenredige verdeling van de lasten over de 9 gemeenten 
ontstaat. Hiermee neemt iedere gemeente haar verantwoordelijkheid. 
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Gemeente Statutaire Bijdrage in Verdeling op Bijdrage in Totale bijdrage 
verdeelsleutel exploitatietekort basis van Reorganisatie voor scenario 3*: 
op basis van gemiddelde en Reorganisatie met 
ontvangen aandeel in Bijdrage in loslaten B3-status 
diensten en budget- en financiële buffer 
activiteiten doelsubsidies 

Totaal 
100% 

Totaal Totaal Totaal Totaal 
€ 1.715.000,= 100% €1.800.000 € 3.515.000,= 

Barendrecht 22,27% € 381.931,= 10,09% € 181.585,= € 563.515,= 
Binnenmaas 2,30% € 39.445,= 2,30% € 41.402,= € 80.847,= 
Dordrecht 50,79% € 871.049,= 56,07% € 1.009.176,= € 1.880.225,= 
H.1. Ambacht 8,95% € 153.493,= 1,30% € 23.356,= € 176.848,= 
Papendrecht 7,45% € 9.261,= 4,11% € 73.932,= € 83.193,= 
Oud-Beijerland 7,45% € 127.768,= 3,14% € 56.589,= € 184.356,= 
Ridderkerk 0,03% € 515,= 16,77% € 301.780,= € 302.295,= 
Strijen 0,48% € 8.232,= 0,99% € 17.861,= € 26.093,= 
Zwijndrecht 7,19% € 123.309,= 5,24% € 94.320,= € 217.628,= 

*) eventueel nog te verrekenen met egalisatiereserve 

De subsidiërende gemeenten hebben bij ToBe een egalisatiereserve staan. Deze egalisatiereserve zijn gelabelde 
middelen voor een gemeente. Voor Barendrecht is de hoogte van de egalisatiereserve € 38.851,=. 

Alternatief i.p.v. scenario 3: Uittreding uit ToBe l"Oud-Beijerland- optie" 
Mochten enkele individuele gemeenten (het gaat hierbij m.n. om enkele relatief kleinere subsidienten) niet voor 
scenario 3: Reorganisatie met loslating B3-status willen gaan, is er maar één alternatief, dat is uittreding uit de 
stichting ToBe Cultuurcentrum. Deze variant is ook wel de "Oud-Beijerland"-optie. De gemeente betaalt volgens 
de verdeelsleutel uit de statuten haar bijdrage in het ontstane exploitatietekort (€1.715.000,=), dat is opgebouwd 
tot en met 31 december 2015. De gemeenten betalen daarnaast een eenmalige afkoopsom voor de frictiekosten 
voor o.a. het personeel. 

De opgegeven frictiekosten gelden alleen indien een enkele gemeente uitstapt. Het betreft immers alleen de 
frictiekosten van de docenten in die gemeente. Als alle of meerdere gemeenten op deze manier uitstappen, dan 
moet ook het hoofdkantoor ontmanteld worden en worden de kosten veel hoger. Dan hebben we feitelijk scenario 
1; faillissement zonder doorstart. 

De dienstverlening van ToBe aan deze gemeenten stopt dan in principe per direct, voor start van cursusjaar 
2015/2016. Naar verwachting zullen de gemeenten Strijen en Binnenmaas net als de gemeente Oud-Beijerland 
voor deze optie kiezen. 

Het stoppen met ToBe betekent voor de individuele gemeenten en hun inwoners dat zij geen gebruik meer 
kunnen maken van het aanbod van ToBe. Gemeenten worden daarmee voor het aanbod aan activiteiten 
afhankelijk van andere (culturele) aanbieders. De eventuele financiële gevolgen hiervan zijn onduidelijk. 

Voor qerneente Barendrecht is dit (indicatieve) bedraq als volqt opqebouwd voor dit alternatief. 
Bijdrage in het Indicatieve frictiekosten Totale kosten voor 

exploitatietekort per gemeente (alleen alternatief * 
personeelslasten) Individuele uittradino 

Barendrecht €381.931,= € 953.000,= € 1.334.931,= 
*) nog te verrekenen met eqalisatiereserve 

Kanttekeningen/Risico's 
Hierna volgen de belangrijkste risico's die de gemeenten lopen bij dit voorstel. 

a. Onderlinge afhankelijkheid gemeenten in besluitvorming 
De gemeenten zijn van elkaar afhankelijk hoe de toekomstige organisatie van ToBe eruit ziet. Ook de bereidheid 
om bij te dragen aan de financiële kosten kan gevolgen hebben voor andere subsidiënten (o.a. juridische kosten 
bij procederen). Daarbij is nadrukkelijke een risico dat hoe langer het duurt voordat besluitvorming plaats vindt, 
des te langer het duurt dat ToBe de aanvraag om van de B3-status af te komen kan indienen en de statuten kan 
gaan wijzigen. 
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ToBe is financieel zeer kwetsbaar en in liquiditeitsproblemen, mocht besluitvorming in de raden van september 
2015 uitblijven, dan rest -ongewild door de partijen- geen ander scenario dan faillissement. 

Dit voorstel heeft tot doelom te komen tot een meer directe relatie als subsidient (gemeente) met ToBe, waardoor 
in de toekomst de onderlinge (financiële) afhankelijkheid sterk wordt verminderd. 

b. Uittredende gemeenten waaronder de Hoeksche Waard 
De gemeenten uit de Hoeksche Waard (Oud-Beijerland, Binnenmaas en Strijen) hebben aangegeven uit ToBe te 
willen treden. Inmiddels heeft met de gemeente Oud-Beijerland ingestemd met het door ToBe voorgestelde 
schikking. De komende periode wordt hiervoor gewerkt aan een vaststellingsovereenkomst. Nog onduidelijk is of 
ook voor de andere Hoeksche Waard gemeenten voor een soortgelijke schikking willen opteren of onder andere 
condities wensen uit te treden. 

Nog onduidelijk is of meer gemeenten voor de optie "uittreden" kiezen en wat dit voor gevolgen heeft voor m.n. de 
overhead/concernkosten van ToBe. 

c. Implementatietraject Reorganisatieplan en inclusief loslating B3-status 
• Om de B3-status los te kunnen laten zal een aantal stappen moeten worden gezet. Aan deze stappen 

zijn onzekerheden en mogelijk aanvullende (financiële) eisen verbonden o.a. instemming van 
Ondernemingsraad van ToBe, medewerking/instemming van ministerie van Binnenlandse Zaken. 

• Na loslating van B3-status door ministerie van Binnenlandse Zaken, zal het ministerie van Binnenlandse 
Zaken naar verwachting niet mee in kunnen stemmen dat de volledige reorganisatie voor rekening komt 
van het UWV. Het ministerie zal een zekere mate van affinanciering van de WW-verplichtingen 
verwachten. ToBe krijgt mede hiertoe een financiële buffer van de gemeenten (€600.000,=), naar 
verwachting is dit toereikend. 

• Tijdspad van uitwerking en invoering van reorganisatieplan. 
• Continuïteit van inzet en uitwerking van directie & Raad van Toezicht van ToBe om reorganisatieplan uit 

te voeren. 

d. Vraaguitval/Dalende inkomsten (niet zijnde subsidies) 
Om niet-voorziene redenen kan er sprake zijn van een dalende en/of veranderende vraag van particulieren en 
onderwijs die kunnen leiden tot een afname van de geprognotiseerde inkomsten van ToBe (niet zijnde subsidies), 
en dus leiden tot een oplopend exploitatietekort. 

Overleg gevoerd met 
Voor dit voorstel is overleg gevoerd met juridische zaken en financiën. 

Uitvoering/vervolgstappen 
1 september 2015: behandeling in adviserende commissie Samenleving 
15 september 2015: behandeling in gemeenteraad Barendrecht 

Eind september zal ToBe samen met de gezamenlijke gemeenten de balans opmaken, hoe de organisatie verder 
gaat in het proces om te komen tot een vernieuwd ToBe. Mocht blijken uit de behandeling in de gemeenteraden, 
onvoldoende perspectief biedt om te komen tot een reorganisatie zal ToBe genoodzaakt zijn vervolgstappen te 
zetten. 

Cultuurcentrum ToBe blijft de komende tijd going concern haar activiteiten uitvoeren. De inschrijving voor het 
nieuwe cursusjaar is inmiddels gestart. Het aanbod van activiteiten voor het cursusjaar 2015/2016 wordt voor 
Barendrecht meer in lijn gebracht met de door ToBe ontvangen subsidie van de gemeente. Dit betekent o.a. meer 
groepslessen, minder individuele lessen, gelijkstelling van duur van gesubsidieerde leerweg aan andere 
gemeenten (6 jaar i.p.v. 9 jaar), verhoging van tarieven voor volwassenen. 

Evaluatie/monitoring 
Op gezette momenten zal ToBe gevraagd worden om over de voortgang van het herstel- en reorganisatieplan te 
rapporteren. Nadere afspraken worden hierover gemaakt na besluitvorming over dit plan in de gemeenteraden. 

Financiën 
De totale kosten voor de subsidiërende gemeenten bedragen €3.515.000,=. Op basis van onderstaande verdeling 
betekent dit voor onze gemeente € 563.515,=. Na aftrek van de egalisatiereserve bij ToBe komt de bijdrage voor 
Barendrecht uit op € 524.664,=. 

Binnen het programma waaronder ToBe valt in de begroting is geen ruimte om deze kosten te dekken. Gezien 
het eenmalige karakter van deze uitgave en aangezien de gemeente geen tot zeer beperkte invloed heeft op 
deze uitgave, verzoeken wij u deze extra kosten niet te verrekenen met het exploitatieresultaat 2015, maar deze 
direct ten laste van de algemene reserve brengen. 

7 



Juridische zaken 
De gemeente Barendrecht heeft in het verleden ingestemd met de statuten van ToBe, waarin is opgenomen dat 
de gemeente zich verplicht bij te dragen in het exploitatietekort van de stichting volgens een bepaalde formule. 
Artikel 26 lid 1 van de statuten luidt als volgt: 
"De stichting wordt gesubsidieerd door de deelnemende gemeenten. Ten tijde van de deze statutenwijziging kent 
de stichting de navolgende deelnemende gemeenten, in alfabetische volgorde: Barendrecht, Dordrecht, Oud 
Beijerland, Papendrecht, Ridderkerk en Zwijndrecht". 

Artikel 26 lid 4 van de statuten luidt als volgt: 
"De deelnemende gemeenten verplichten zich bij te dragen in het exploitatietekort van de stichting volgens de 
volgende formule: de subsidie per gemeente is de optelsom van: 
a. dat deel van de productiekosten zoals bedoeld in lid 3 dat specifiek betrekking heeft op het werk van de 
stichting voor de inwoners en/of organisaties in een gemeente na aftrek van de vanwege dat werk ontvangen 
inkomsten; 
b. het aandeel van de gemeente in de concernkosten; 
c. de doeluitgaven voor een gemeente na aftrek van de vanwege de doeluitgaven ontvangen inkomsten". 

Wat onder "deelnemende gemeenten" wordt verstaan is opgenomen in artikel 23 van de statuten: 
"In deze statuten wordt onder 'deelnemende gemeenten' verstaan de overheden, die bijdragen aan het 
vermogen van de stichting tot verwezenlijking van het doel van de stichting en worden in die zin 'subsidiënten' 
genoemd". 

Door instemming van de gemeente Barendrecht met de statuten van ToBe hebben de statuten de vorm gekregen 
van een contract waar de gemeente zich aan heeft te houden. Er is nu sprake van een exploitatietekort en om die 
reden moet de gemeente een bijdrage leveren om dit tekort op te heffen. 

Duurzaamheid 
De gemeente streeft naar een duurzame (financiële) relatie met ToBe. De gemeente vindt het belangrijk dat ook 
op culturele gebied inwoners zich kunnen ontplooien. De producten en activiteiten die ToBe biedt op het gebied 
van amateurkunst en (schoolse) cultuureducatie dragen daartoe bij. 

Communicatie/participatie na besluitvorming 
De communicatie over het reorganisatie- en herstelplan ligt bij de Cultuurcentrum ToBe. De portefeuillehouders 
van de subsidiërende gemeenten hebben met elkaar afgesproken dat tot en met 25 augustus 2015 de stukken 
geheim blijven. Op deze manier hebben alle colleges (i.v.m. zomerreces) de mogelijkheid de stukken te 
behandelen voordat zij openbaar worden. 

Overige PIJOFACH zaken 
Om tot een moderne, flexibele en toekomstbestendige organisatie te komen is een reorganisatie van 
Cultuurcentrum ToBe onvermijdelijk. In scenario 3: betekent dit een reductie van het personeelsbestand met 18 
tot 20 fte. ToBe heeft hiertoe € 1.200.000,= reorganisatiebudget nodig. In dit budget zijn kosten opgenomen voor 
de transitievergoeding, mobiliteit, juridisch advies en bezwaarcommissie en budget voor vrijwillig vertrek. 

Collegebesluiten op gemeentelijke website 
Na vaststelling door de raad publicatie op de website. 

Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Raadsbesluit betreffende ToBe Continued, herstel- en reorganisatieplan ToBe Cultuurcentrum Verseon 
597527; 
2. Raadsvoorstel betreffende ToBe Continued herstel- en reorganisatieplan ToBe Cultuurcentrum Verseon 
597524; 
3. Rapport Herstel- en reorganisatieplan ToBe Continued Verseon: 985848 
4. Bijlagen rapport Herstel- en reorganisatieplan ToBe Continued Verseon: 985850/985851/985852 
5. Chronologisch overzicht ToBe 
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GEMEENTEBARENDRECHT 

ToBe cultuurcentrum 
t.a.v. de heer Nekkers 
Noordendijk 148 
3311 RR DORDRECHT 

Binnenhof 1,2991 AA Barendrecht 
Postbus 50 l, 2990 EA Barendrecht 
140180 (Algemeen nummer) 
gemeente@barendrecht.nl 
wvwv.barendrecht.nl 
Bank: 30.54.00.215 Rabobank 
(Iban: NL04RAB00305400215, 
swift/BIC: RABONL2U) 
KvK nummer: 24494374 

Uw brief van: 17 september 2015 Ons kenmerk: 1011447 
Uw kenmerk: RN/dn Contactpersoon: B. Poelman/l. Wesselingh 
Bijlage(n): 1 Afdeling: Strategie 
Onderwerp: Raadsbesluit herstelplan Telefoonnummer: 0180698253 

Datum: 22 september 2015 

Geachte heer Nekkers, 

Langs deze weg informeren wij u over de stand van zaken in Barendrecht met betrekking tot de 
besluitvorming over het reorganisatie- en herstelplan van ToBe. Op 15 september heeft de gemeenteraad 
van Barendrecht een besluit genomen over het reorganisatie- en herstelplan ToBe Continued. Daarbij heeft 
de gemeenteraad een amendement aangenomen, waardoor het besluit zoals wij dat als college van 
burgemeester en wethouders aan de raad hadden voorgelegd, op een aantal punten is gewijzigd cq. hier 
voorwaarden aan zijn gesteld (zie bijgevoegd raadsbesluit): 

• Besluitpunt 2. 
De raad stelt als voorwaarde aan het starten met scenario 3. dat minstens vijf gemeenten instemmen 
met het plan en dat gemeenteraden de gewijzigde statuten goedkeuren; 

Op korte termijn is het noodzakelijk dat wij onze gemeenteraad kunnen informeren over de eerste 
voorwaarde, namelijk het minimaal gesteld aantal gemeenten dat instemt met het reorganisatie- en 
herstelplan. Daarnaast verzoeken wij u om een schriftelijke toezegging dat de gewijzigde statuten ter 
goedkeuring worden voorgelegd aan de gemeenteraden. 

• Besluitpunt 3. 
De raad verzoekt: "zodra B3-status voor ToBe niet meer bestaat een dan actueel reorganisatievoorstel 
aan subsidiënten ter besluitvorming aan te bieden." 

Wij verzoeken u om schriftelijk toe te zeggen dat t.z.t, aan dit verzoek zal worden voldaan. 

• Besluitpunt 4. 
De raad besluit "de in het reorganisatie- en herstelplan ToBe Continued opgenomen toerekening van het 
exploitatietekort op basis van de "overconsumptie" dan wel "ondersubsidiëring" aan te vechten, omdat 
ToBe van de subsidiënt hiervoor geen opdracht heeft gekregen." 
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• Besluitpunt 5. 
"Instemmen met de bijdragen in de kosten voor het reorganisatie- en herstelplan t.w. €502.987,=: a. in 
exploitatietekort € 381.931,= conform verdeelsleutel op basis van statuten, dit houdt in op basis van 
ontvangen activiteiten mits uit een verificatie, die aan de gemeenteraden ter beoordeling wordt 
toegezonden, blijkt dat deze verdeelsleutel juist is; b. in reorganisatiekosten € 121.056,= conform 
verdeelsleutelap basis van subsidiehoogte afgelopen 2 jaar, onder voorbehoud van aanpassing van de 
statuten van ToBe." 

Tot nu toe is onvoldoende onderbouwd dat de verdeelsleutel als afgeleide van de statuten ooit is 
vastgesteld en hoe deze verdeelsleutel geverifieerd is door de accountant. Wij verzoeken u om de 
verdeling van het exploitatietekort nader te (laten) verifiëren en aan onze gemeenteraad voor te leggen. 

Graag zien wij uw reactie op bovenstaande punten tegemoet, zodat wij de gemeenteraad hierover kunnen 
informeren. Wij benadrukken dat naar aanleiding van het raadbesluit geen sprake is van uittreden of een 
intentie hiertoe. 

de burgemeester, 

ç--~- ... __ ... ."... - 
drs. J. van Belzen 

\).~. ¥t\ .... ~. \JeJ'~~ \oe. O 
J 
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Amendement Reorganisatie- en herstelplan ToBe Continued 
Ingevolge artike! 34 reglement van Orde 

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 

Ondergetekenden stellen voor het besluit als volgt te amenderen: 

De considerans was: 
De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 
augustus 2015; gelet op het advies van de commissie Samenleving van 1 september 2015; 
overwegende dat de gemeente Barendrecht door wil gaan met cultuureducatie in Barendrecht; 
gelet op de statuten van Stichting Cultuurcentrum ToBe, waarin de gemeente deelneemt; 

De considerans wordt: 
De raad van de gemeente Barendrecht, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 
augustus 2015; gelet op het advies van de commissie Samenleving van 1 september 2015; 
overwegende dat de gemeente Barendrecht het lopende cursusjaar 2015-2016 door wil gaan met 
cultuureducatie in Barendrecht; gelet op de statuten van Stichting Cultuurcentrum ToBe, waarin de 
gemeente deelneemt; . - 

Besluit: 

1. Was: Instemmen met het reorganisatie- en herstelplan ToBe Continued; 
Wordt: Kennisnemen van het reorganisatie- en herstelplan ToBe Continued; 

2. Was: Instemmen met de keuze voor scenario 3: reorganisatie met loslating B3-status; 
Wordt: Te starten met scenario 3: reorganisatie met loslating B3-Status onder de volgende 
twee condities: 

• minimaal 5 subsidiëntenl gemeenten stemmen in; 
o . de statuten van ToBe Continued worden door de deelnemende 

gemeenteraden goedgekeurd; 
3. Nieuw: Zodra B3-status voor ToBe niet meer bestaat een dan actueel reorganisatievoorstel 

aan subsidiënten ter besluitvorming aan te bieden; 
4. Nieuw: De in het reorganisatie- en herstelplan ToBe Continued opgenomen toerekening van 

het exploitatietekort op basis van de "overconsumptie" dan wel "ondersubsidiëring" aan te 
vechten, omdat ToBe van de subsidiënt hiervoor geen opdracht heeft gekregen; 

5. Beslispunt 3 was: Instemmen met de bijdragen in de kosten voor het reorganisatie- en 
herstelplan t.w. € 502.987,=: a. in exploitatietekort € 381.931,= conform verdeelsleutelap 
basis van statuten, mits uit een verificatie blijkt dat deze verdeelsleutel juist is; b. in 
reorganisatiekosten € 121.056,= conform verdeelsleutelap basis van subsidiehoogte 
afgelopen 2 jaar, onder voorbehoud van aanpassing van de statuten van ToBe. 
Beslispunt 3 wordt: Hernummeren In 5. Instemmen met de bijdragen in de kosten voor het 
reorganisatie- en herstelplan t.w. € 502.987,=: a. in exploitatietekort € 381.931,= conform 
verdeelsleutelap basis van statuten, dit houdt in op basis van ontvangen activiteiten mits uit 
een verificatie, die aan de gemeenteraden ter beoordeling wordt toegezonden, blijkt dat deze 

. verdeelsleutel juist is; b. in reorganisatiekosten € 121.056,= conform verdeelsleutel op basis 



van subsidiehoogte afgelopen 2 jaar, onder voorbehoud van aanpassing van de statuten van 
ToBe. 

6. Beslispunt 4. Hernummeren in 6. De bereidheid uit te spreken om de door ToBe gevraagde 
financiêle buffer ad € 21.677,= (resultante van gevraagde buffer à € 60.538 minus de huidige 
egalisatiereserve à € 38.851,-) beschikbaar te stellen conform de verdeelsleutelap basis van 
subsidiehoogte van de afgelopen 2 jaar, op voorwaarde dat onomstotelijk vast komt te staan 
dat ToBe deze middelen in de toekomst nodig heeft. 

7. Beslispunt 5 Hernummeren in 7. Instemmen met de dekkinq ten laste te brengen van de 
algemene reserve en deze te verwerken in de tweede tussenrapportage 2015. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Barendrecht, 15 september 2015 

EVB D66 

Anita van Ewijl< 

O_vt -~?< 

Toelichting 

1. De raad in Barendrecht wil dat de educatieve culturele ontwikkeling wordt gecontinueerd. 
Helaas staan de financiêle risico's die Barendrecht met ToBe loopt met het oorspronkelijke 
voorstel in geen verhouding tot de meerwaarde die ToBe aan Barendrecht kan bieden. 
Daartoe wordt met dit amendement georganiseerd dat deze risico's in de tijd beperkt blijven, 
en dat er een nieuw besluitvormingsmoment wordt ingevoegd. 

2. Bij de toerekening van het exploitatieverlies zoals deze in het reorganisatie- en herstelplan 
ToBe Continued is opgenomen wordt, naar de mening van de raad, onterecht ook de 
"overconsumptie" bij de toerekening betrokken. Daarvoor heeft Barendrecht geen opdracht 
gegeven aan ToBe en ToBé heeftdeze "overconsumptie" niet aangevraagd en zelfs niet tijdig 
aangekaart. Met de invoeging van een nieuw beslispunt 4 krijgt het college de opdracht om 
dit aan te vechten. 

3. De raad ziet dat ToBe bij een afkalving van het aantal deelnemende gemeenten onvoldoende 
toegevoegde waarde kan blijven bieden bij de educatieve culturele ontwikkeling van 
Barendrecht. Daarom wordt met een separate motie "Onderzoek Barendrechts ToBe 
Alternatief" het college verzocht de raad binnen afzienbare tijd inzicht te bieden in de 
mogelijkheden die er binnen Barendrecht zijn om de ToBe activiteiten, zonder binding met de 
ToBe Continued organisatie, te continueren. 

4. Met.de uitkomsten van bovenstaand onderzoek kan de raad bij het nieuwe 
besluitvormingsmoment over de continuering van ToBe rekening houden. 
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I •• .. ToBe ... 
CULTUUR 
CENTRUM 

• •••••••••••• . .,..... . ... 
Gemeente Barendrecht 
College van Burgemeester en Wethouders 
T.a.v. mevr. drs. I.C. Monhemius 
Postbus 501 
2990 EA BARENDRECHT 

Datum: 5 oktober 2015 Kenmerk: RN/dn 

Geachte mevrouw Monhemius, 

Conform afspraak treft u onderstaand onze reactie aan op uw brief (kenmerk 1011447) van 22 september 
2015. De nummering is gelijk aan de in uw brief gebrUikte nummering. 

Besluitpunt 2 ("minimaal5 gemeenten stemmen in met het herstelplan en de gemeenteraden keuren de 
gewijzigde statuten goed"). 

Zoals u bekend zijn er momenteel 3 gemeenten die, na het raadsbesluit daarover, het herstelplan steunen. 
Dit betreft de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Ridderkerk. Gemeten naar volume van deze 
gemeenten en afspraken die gemaakt zijn I worden met eventuele uittredende gemeenten. is de 
ondersteuning van het herstelplan door deze 3 gemeenten voldoende om te werken aan een 
toekomstbestendig ToBe. 

Met betrekking tot de voorgenomen statutenwijziging melden wij u als volgt: in de nieuwe statuten zal geen 
enkele relatie met welke gemeente dan ook zichtbaar zijn. ToBe wordt een gewone 'standaard' stichting en 
in de statuten zullen geen artikelen meer voorkomen die verwijzen naar verantwoordelijkheden van 
gemeenten. De nieuwe statuten komen tot stand als statutenwijziging, waardoor de oude statuten te zijner 
tijd dus niet meer bestaan. Na het loslaten van de B3-status en de statutenwijziging hebben alle gemeenten 
dan een normale subsidierelatie met ToBe als onder de Awb. 

Deze statutenwijziging starten wij op zodra alle relevante gemeenten het herstelplan hebben geaccepteerd, 
dan wel zijn uitgetreden. De statutenwijziging hoeft niet ter goedkeuring aan de gemeenteraden worden 
aangeboden; uiteraard wordt deze wel aan de gemeenten bevestigd. 

Besluitpunt 3 ("zodra B3-status voor ToBe niet meer bestaat een dan actueel reorganisatievoorstel aan 
subsidiênten ter besluitvorming aan te bieden"). 

Dit besluitpunt levert een aantal problemen op: 

• Het Ministerie van BZK (die het loslaten van de B3-status zal behandelen) zal toetsen of ToBe de 
gehele financiering van de voorgenomen reorganisatie op voorhand gerealiseerd heeft. Dit is van 
belang omdat het Ministerie de betreffende gemeenten n'et uit hun verantwoordelijkheid ontslaat 
zonder dat de betreffende gemeenten de frictiekosten hebben afgefinancierd. De financiering van de 
reorganisatie zal dus op voorhand door de gemeenten zonder enig voorbehoud gecommitteerd 
dienen te zijn. Dit is wat we met het herstelplan ook beogen . 

•• ••• •• ••• •••••• •••••• •••••• •• ••• •••••• 
•••••••• , ......... ft ....... 
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• In het gesprek met het Ministerie (waarbij uw medewerker mevrouw S. van Lunteren eveneens 
aanwezig was), heeft het Ministerie aangegeven dat men de organisatie na het loslaten van de B3- 
status nog een jaar volgt om te bezien of er geen misbruik van het loslaten van de status plaats 
vindt. Het gaat er hierbij dus om dat de frictiekosten die na het loslaten van de status worden 
gemaakt inderdaad zijn afgefinancierd door de gemeenten en dat er niet 'plotseling' additionele 
frictiekosten worden gemaakt die niet gefinancìerd zijn door de gemeenten en voor rekening van het 
Rijk zouden komen. 

Uit de motie zou de intentie gelezen kunnen worden dat de gemeente Barendrecht voornemens is 
om medio 2016 met de activiteiten via ToBe te stoppen. Dat is niet voorzien in het herstelplan en 
zou op dat moment tot frictiekosten voor ToBe leiden. Immers, aangenomen dat de B3-status dan 
inmiddels losgelaten is, zal het Ministerie dit kunnen beschouwen als misbruik van het loslaten van 
de status en de frictiekosten alsnog verhalen op ToBe. 

Met deze kennis is het voor ToBe en de overige subsidiênten geen optie om met een dergelijk 
scenario geen rekening te houden. Het op termijn uittreden van de gemeente Barendrecht moet nu 
al worden bezien en de daarmee gepaard gaande frictiekosten moeten worden gefinancierd. 

Hierdoor is het dus noodzakelijk dat de gemeente Barendrecht duidelijkheid verschaft over het feit of 
zij het herstelplan ondersteunt of niet. Indien dat niet geval is, dan is uittreden de enige optie. 

Besluitend 4 ("aanvechten van de overconsumptie") 

Het zou spijtig zijn als dit tot een juridisch traject zou moeten komen. 

Besluitpunt 5 ("onderbouwing verdeelsleutel als afgeleide van de statuten") 

Wij hebben de accountant verzocht om een nadere verklaring op te stellen over de juiste wijze van het 
afleiden van de verdeelsleutel van de statuten en de juiste cijfermatige berekening. Dit in aanvulling op de 
eerder afgegeven verklaring. 

De accountant heeft die nadere verklaring inderdaad afgegeven. Deze treft u in bijlage aan. De accountant 
heeft aangegeven ook bereid te zijn dit eventueel mondeling nader toe te lichten. 

Ik vertrouwer op u hiermede van dienst te zijn geweest en zie uw berichten gaarne tegemoet. In de 
subsidiêntenraad van maandag 12 oktober a.s. zal de huidige stand van zaken met betrekking tot het 
herstelplan besproken worden. 

Hoogachtend, 
-c....:._ -_ - '-" 

~néNekkers 
Directeur-bestuurder ToBe cultuurcentrum 
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GEMEENTEBARENDRECHT 

Aan de leden van de gemeenteraad 
van Barendrecht 

Binnenhof 1,2991 AA Barendrecht 
Postbus 501, 2990 EA Barendrecht 
14 O 180 (Algemeen nummer) 
gemeente@barendrecht.nl 
\M¡W\/.barendrecht.nl 
Bank: 30.54.00.215 Rabobank 
(Iban: NL04RAB00305400215, 
swift/BIC: RABONL2U) 
KvK nummer: 24494374 

Uw brief van: 

Uwkenmerk: 

Bijlage(n): 1 
Onderwerp: Stand van zaken cultuurcentrum ToBe 

Ons kenmerk: 

Contactpersoon: 

Afdeling: 

Telefoonnummer: 

Datum: 

1021546 
Bregje Poelman 
Strategie 
140180 
20 oktober 2015 

Geachte raadsleden, 

Op 15 september jongstleden heeft uw gemeenteraad een besluit genomen over het herstel- en 
reorganisatieplan van stichting ToBe. In het besluit heeft u, middels een amendement, voorwaarden gesteld 
aan instemming met het herstel- en reorganisatieplan 'ToBe continued'. Wij zijn hierover met ToBe in 
gesprek. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken. 

Naar aanleiding van het raadsbesluit hebben wij ToBe op 22 september schriftelijk op de hoogte gesteld van 
de voorwaarden die uw raad heeft gesteld aan het herstel- en reorganisatieplan. ToBe heeft hierop 
schriftelijk gereageerd. In het kort is de reactie van ToBe op de punten in het amendement van de 
Barendrechtse gemeenteraad als volgt. Zie ook bijgevoegde reactie van ToBe. 

Drie gemeenten (Dordrecht, Papendrecht en Ridderkerk) hebben ingestemd met het reorganisatie 
en herstelplan. Zwijndrecht en Hendrik-Ida-Ambacht gaan uittreden. Van Oud-Beijerland en 
Binnenmaas was al bekend dat zij uittreden; 
Het goedkeuren van gewijzigde statuten door de gemeenteraden sluit niet aan bij de ontwikkeling 
die wordt ingezet, namelijk een stichting die niet afhankelijk is en los staat van gemeenten. Wel 
zullen de gemeenteraden een bevestiging van de wijziging ontvangen; 
Het loslaten van de B3-status wordt problematisch, zo is de verwachting, als betrokken gemeenten 
niet instemmen met het reorganisatie- en herstelplan, inclusief de financiële bijdragen; 
Het ministerie van BZK zal de gemeenten, na loslating van de B3-status, blijven volgen om te 
beoordelen of geen misbruik van de regeling wordt gemaakt. De voorwaarde van het voorleggen 
van het aangepast herstelplan na loslating van de B3-status kan worden gelezen als het 
openhouden van verschillende opties, waaronder alsnog uittreden. 

Ten aanzien van de juistheid van de verdeelsleutel en de juridische grond voor de verdeling van het tekort 
op basis van overconsumptie heeft het college om een onafhankelijk juridisch advies gevraagd. Wij 
betrekken het advies bij het raadsvoorstel dat in november aan uw raad wordt aangeboden. 
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Tijdens de subsidiëntenraad op 12 oktober hebben wij aan de vertegenwoordigers van gemeenten en ToBe 
gemeld dat Barendrecht aan haar statutaire verplichtingen voldoet. Ook is aangegeven dat de 
gemeenteraad van Barendrecht gevraagd zal worden zich opnieuwover het herstel- en reorganisatieplan te 
buigen. Inmiddels zijn hiertoe in overleg met uw griffier twee data in november in de Termijnagenda 
opgenomen, nI. 9 november (commissie Samenleving) en 17 november (gemeenteraad). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
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GEMEENTEBARENDRECHT 

Stichting ToBe 
T.a.v. de heer R.M. Nekkers 
Noordendijk 148 
3311 RR DORDRECHT 

Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht 
Postbus 501, 2990 EA Barendrecht 
140180 (Algemeen nummer) 
gemeente@barendrechtnl 
WNW.barendrechtni 
Bank: 30.54.00.215 Rabobank 
(Iban: NL04RA800305400215, 
swift/BIC: RABONL2U) 
KvK nummer: 24494374 

Uw brief van: 
Uwkenmerk: 
Burgerservicenummer: 
B~lage(n): 
Onderwerp: 

Ons kenmerk: 
Contactpersoon: 
Afdeling: 
Telefoonnummer: 

Terugkoppeling besluit gemeente Dalum: 
raad 17 november 2015 

1030424 
Christie Arends 
Advies Maatschappij 
140180 
17 november 2015 

Geachte heer Nekkers, 

In aansluìting op onze brief van 22 september 2015 alsmede in reactie op uw brieven van 25 september 
2015 en 15 oktober 2015, berichten wij u als volgt ten aanzien van de stand van zaken in Barendrecht met 
betrekking tot de besluitvorming over het reorganisatie- en herstelplan van Stichting ToBe. 

Op 17 november 2015 heeft de gemeenteraad van Barendrecht het besluit genomen om de door Stichting 
ToBe verzochte bijdrage voor het exploitatietekort en het reorganisatie- en herstelplan van Stichting ToBe 
niel te verstrekken. De onderbouwing voor het door de gemeenteraad van Barendrecht genomen besluit is 
als volgt. 

Stichting ToBe stelt zich - na hierover advies te hebben ingewonnen bij Borsboom & Hamm Advocaten - op 
het standpunt dat de gemeente Barendrecht als zogenoemde deelnemende gemeente op grond van artikel 
26 lid 4 van de statuten van Stichting ToBe (de "Statuten") verplicht zou zijn om bij te dragen aan het 
exploitatietekort van Stichting ToBe. 

De gemeente Barendrecht heeft naar aanleiding hiervan de Statuten (en het daaraan gerelateerde 
standpunt van Stichting ToBe) juridisch laten toetsen en komt op basis hiervan tot het oordeel dat zij niet 
kwalífjceert als deelnemende gemeente in de zin van artikel 23 lid 1 van de Statuten. Artikel 23 lid 1 van de 
Statuten bepaalt weliswaar dat onder het begrip "deelnemende gemeente(n)" in de Statuten wordt verstaan 
"de overheden, die bijdragen aan het vermogen van de stichting tot verwezenlijking van het doel van de 
stichting", doch deze statutaire bepaling blijkt - gelet op de rechten en verplichtingen die in de Statuten 
worden verbonden aan zogenoemde deelnemende gemeenten - nriet verenigbaar met de wettelijke 
systematiek ten aanzien van subsidieverlening. 
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Artikel 26 lid 4 van de Statuten bepaalt dat de deelnemende gemeenten zich verplichten bij te dragen in het 
exploitatietekort van Stichting ToBe door middel van het verstrekken van een subsidie. Ook de verdere 
systematiek van de Statuten en de praktijk dat eerdere bijdragen van de gemeente Barendrecht aan 
Stichting ToBe steeds in de vorm van subsidieverlening zîjn geschied, maken dat een eventuele bijdrage in 
het exploitatietekort op grond van artikel 26.4 van de Statuten niet anders kan worden gekwalificeerd dan als 
het verstrekken van een aanvullende subsidie. Het gevolg hiervan is dat de relevante wet- en regelgeving 
voor (het verstrekken en weigeren van) subsidies van toepassing is. 

De in artikel 26.4 van de Statuten opgenomen verplichting komt er de facto op neer dat de zogenoemde 
deelnemende gemeenten zich via de Statuten op voorhand hebben gecommitteerd om (een niet nader 
bepaald bedrag aan) subsidies te verstrekken en wel voor zover dat noodzakelijk zou zijn om een eventueel 
exploitatietekort van Stichting ToBe te zuiveren. Een dergelijke (interpretatie van deze) regeling blijkt dan 
ook in strijd met (onder meer) de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene subsidieverordening 
Barendrecht 2014. 

De gemeente Barendrecht heeft in het verleden weliswaar - na hiertoe een aanvraag van Stichting ToBe te 
hebben ontvangen - meermaals subsidies verstrekt aan Stichting ToBe, doch de subsidieverlening heeft 
steeds plaatsgevonden vanwege de enkele reden dat de in het verleden ingediende aanvragen pasten 
binnen de systematiek van de Awb en de op dat moment geldende subsidieverordening. Het enkele 
verlenen van een subsidie kan dan ook niet tot gevolg hebben dat de gemeente Barendrecht daarmee 
gehouden is bij te dragen (door middel van het verstrekken van een aanvullende subsidie) in het 
exploitatietekort van Stichting ToBe. 

Ten aanzien van de door Stichting ToBe verzochte bijdrage in het exploitatietekort geldt derhalve dat het 
zeer de vraag is of deze bijdrage kan worden voldaan in de vorm van een subsidie, aangezien de voldoening 
van dit bedrag niet plaatsvindt ten behoeve van activiteiten in een komend kalenderjaar. doch ten behoeve 
van (i) het achteraf dekken van activiteìten die hebben plaatsgevonden in het verleden en (ii) een 
reorganisatie van Stichting ToBe waaruit an sich geen directe positieve gevolgen voor de inwoners van 
Barendrecht voortvloeien. 

Daarnaast is het de gemeente Barendrecht inmiddels gebleken dat zelfs in het geval dat zij wel als 
deelnemende gemeente in de zin van artikel 23 lid 1 van de Statuten zou kwalificeren, zij op grond van de 
Statuten nimmer kan worden gehouden het door Stichting ToBe genoemde bedrag van EUR 502.987 te 
voldoen. 

Artikel 26 lid 8 van de Statuten bepaalt immers expliciet dat de door een gemeente verschuldigde bijdrage 
zonder voorafgaande toestemmíng van het college van burgemeester en wethouders van die gemeente de 
in de begroting van Stichting ToBe opgenomen maximale bijdrage niet mag overschrijden. Indien en voor 

--""z't'lo'ver-gemeente-Barendrecht zotrkunnen-worden-aangernerkt-als zogenoemde-deelnemende-gerneente-e'n---- 
om die reden gehouden zou zijn tot het leveren van een bijdrage in het exploitatietekort van Stichting ToBe. 
geldt derhalve op grond van artikel 26.8 van de Statuten dat deze bijdrage is beperkt tot de in de begroting 
opgenomen maximale bijdrage. 

pagina 2 van 3 



Gelet op het voorgaande heeft de gemeenteraad derhalve besloten de door Stichting ToBe verzochte 
bijdrage voor het exploitatietekort en het reorganisatie- en herstelplan van Stichting ToBe níet te verstrekken. 
Dit besluit laat echter onverlet dat de gemeente Barendrecht ingeval van toekomstige SUbsidieaanvragen 
van Stichting ToBe uiteraard wel bereid blijft om subsidies te verlenen, voor zover dat past binnen de op dat 
moment vigerende subSidieverordening en de Awb. De gemeente Barendrecht ziet uw subsidieaanvraag 
voor het jaar 2016 dan ook graag tegemoet 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd. Wij behouden ons overigens alle rechten 
en weren voor. 

Hoogachtend, 

gemeester en wethouders van Barendrecht 
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LIQUIDITEITSOVERZICHT PER 17 DECEMBER 2015 STICHTING TOBE 

X € 1.000 X € 1.000 
Netto salarissen € 257 
WGI (detachering) € 47 
Adecco (detachering) € 12 
Tempo Team (detachering) € 2 
Salon (detachering) € 6 
Freelancers (docenten) € 136 
Loonheffing en premies pensioen € 272 
Totaal salarisgerelateerd € 732 

Huidig banksaldo (17 december 2015) € 188 
Lesgeldincasso € 60 
Totaal middelen e 248 

Per saldo e -484 

Aandeel gemeente Barendrecht 10,74% e 52 
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GEMEENTEBARENDRECHT 

ToBe Cultuurcentrum 
t.a.v. Dhr. Nekkers 
Noorddijk 148 
3011 RR Dordrecht 

Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht 
Postbus 501, 2990 EA Barendrecht 
140180 (Algemeen nummer) 
gemeente@barendrecht.nl 
VM'VV.barendrecht.nl 
Bank: 30.54.00.215 Rabobank 
(Iban: NL04RAB00305400215, 
svvift./B1C: RABONL2U) 
KvK nummer: 24494374 

Uw brief van: 

Uw kenmerk: 

Ons kenl1lerk: 1040685 
C. Arends Contactper- 

soon: 

Burgerservicenum- Afdeling: Advies 
maatschappij 
0180451719 

mer: 

Bijlage(n); Telefoonnum- 

mer: 

Onderwerp; Beschikking subsidie Datum: 8/12/15 

Geachte heer Nekkers, 

Naar aanleiding van de brief van de advocaat van Stichting ToBe (de "Stichting") 
d.d. 26 november 2015 berichten wij u als va gt. 

Bij e-mail d.d. 9 juli 2015 hebt u ons namens de Stichting het document "ToBe 
Continued, Herstel- en reorganisatieplan" (het "Herstelplan") toegezonden. In 
deze e-mail noch in het Herstelplan is tot uitdrukking gebracht dat reeds op dat 
moment om besluitvorming van ons college ten aanzien van het al dan niet betalen 
van de in het Herstelplan genoemde bedragen werd verzocht. Om deze reden hebben 
wij uwe-mail niet aangemerkt als een aanvraag in de zin van artikel 1:3 lid 3 
Awb. 

Na uwe-mail d.d. 9 juli 2015 heeft op verschillende manieren en via verschil 
lende kanalen communicatie en overleg over het Herstelplan plaatsgevonden. Ver 
volgens heeft een afgewogen besluitvormingsproces in ons college en de gemeente- 
raad van Barendrecht plaatsgevonden, hetgeen heeft geresulteerd in onder meer 
toezending door ons college van de brieven d.dis 22 september en 17 november 
2015. 

In de brief van de advocaat van de Stichting d.d. 21 november 2015 is uitgebreid 
lngegaan op he standpunt van de Stichting dat op de gemeente Barendrecht (de 
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"GemeenteN) ingevolge het bepaalde in de statuten van de Stichting de verplich 

ting zou rusten tot betaling van de in het Herstelplan genoemde bedragen. 

Wij hebben kennis genomen van de in de brief d.d. 21 november 2015 ingenomen 

standpunten en wij kunnen ons daar niet in vinden. De inhoud van die brief geeft 

bovenal blijk van een verkeerde lezing van de inhoud van onze brief d.d. 17 no 

vember 2015. Wij stellen bovendien vast dat ook in die brief geen verzoek tot 

het nemen van een besluit (of anderszins een verzoek tot betaling) was opgeno 

men. 

In die brief d.d. 21 november 2015 wordt terecht welopgemerkt dat een eventuele 

verstrekking Van de in het Herstelplan genoemde bedragen voldoet aan de subsi 

diedefinítie van artikel 4:21 Awb. 

In vervolg op de brief d.d. 21 november 2015 heeft de advocaat van de Stichting 

bij brief d.d. 26 november 2015 het standpunt van onze advocaat betwist dat nog 

geen subsidieaanvraag was ingediend voor de in het Herstelplan genoemde bedra 

gen. Uit de brief d.d. 26 november 2015 begrijpen wij dat de Stichting zich op 

het standpunt stelt dat het Herstelplan "een uitvoerig onderbouwde beschrijving 

van het bedrag dat de Stichting in dit verband in zijn totaliteit, en uitge 

splitst per gemeente, wenst te ontvangenH• 

Daarnaast stelt de Stichting de Gemeente in de gelegenheid om binnen zeven dagen 
na dagtekening van de brief d.d. 26 november 2015 alsnog tot betaling van het in 
het Herstelplan genoemde bedrag van EUR 381.931 over te gaan ter zake van - kort 
gezegd - een vermeend exploitatietekort van de Stichting. 

Gezien onder meer (i) de inhoud van de brieven d.dis 21 en 26 november 2015, 
(ii) het feit dat betaling aan de Stichting steeds in de vorm van subsidieverle 
ning heeft plaatsgevonden en (iii) het bepaalde in de Awb en de Algemene Subsi 
dieverordening Barendrecht 2014 (de "SubsidieverordeningU) merken wij de e-mail 
d.d. 9 juli 2015 alsnog aan als een aanvraag om een subsidie in de zin van de 
Awb en de Subsidieverordening. 

In dit verband merken wij op dat deze aanvraag niet past binnen de Subsidiever 
ordening, nu de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate 
gericht zijn op de gemeente Barendrecht of haar ingezetenen c.q. onvoldoende ten 
goede zullen komen aan de gemeente Barendrecht of haar ingezetenen (artikel 9 
lid 2 Subsidieverordening) . 

Bij het voorgaande is van belang dat Hoofdstuk 4 onder a) van de Beleidsregels 
voor subsidieverstrekking gemeente Barendrecht 2011 (de "BeleidsregelsN) bepaalt 
dat een incidentele subsidie voor cultuur slechts kan worden verleend indien 
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voldaan is aan de voorwaarden dat (i) de activiteit naast culturele doelstellin 

gen blijkens het projectplan bijdraagt aan andere gemeentelijke doelstellingen 

en (ii) de activiteit wordt georganiseerd in samenwerking met één of meer maat 

schappelijke partners. Uit het omvangrijke Herstelplan blijkt op geen enkele 

wijze dat aan deze voorwaarden is voldaan. 

Voorts wordt door verstrekking van een subsidie aan de Stichting het voor 2015 

geldende subsidieplafond overschreden, hetgeen op grond van artikel 4:25 lid 2 

Awb eveneens reden tot weigering van de gevraagde subsidie oplevert. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 1.9 van de Beleidsregels kan de subsidie bo 

vendien worden geweigerd indien (i) de activiteiten niet of onvoldoende bijdra 

gen aan de realisering van met subsidie beoogde beleidsdoelen, (ii) de activi 

teit ten tijde van de indiening van de aanvraag reeds geheel of gedeeltelijk 

heeft plaatsgevonden en (iii) al eerder een subsidieaanvraag is gehonoreerd voor 

deze activiteit of een onderdeel daarvan. 

Ten aanzien van de hiervoor genoemde weigeringsgronden stellen wij vast dat uit 

het Herstelplan op geen enkele wijze blijkt dat met de gevraagde subsidie wordt 

bijgedragen aan de realisering van de door het college beoogde beleidsdoelen. 

Feitelijk is slechts sprake van het ongedaan maken van een in de afgelopen jaren 
ontstaan vermeend exploitatietekort. 

Dit laatste brengt tevens mee dat de aanvraag slechts betrekking heeft op acti 
viteiten die in het verleden (2013 en 2104) hebben plaatsgevonden en waarvoor 
reeds een subsidie is verleend. Het stond de Stichting uiteraard vrij om toen 
tertijd een hogere subsidie aan te vragen, maar het is niet mogelijk om thans 
met 'terugwerkende kracht' een subsidie aan te vragen voor activiteiten die in 
die jaren - naar eigen zeggen van de Stichting - "extra" zijn verricht. Daarbij 
komt dat uit het Herstelplan niet zonder meer blijkt in welke omvang die activi 
teiten zouden hebben plaatsgevonden, aangezien de administratie van de Stichting 
- naar eigen zeggen (p.17 van het Herstelplan) - niet voorziet in de desbetref 
fende gegevens. De in het Herstelplan opgegeven cijfers en de daarvan afgeleide 
percentages betreffen derhalve slechts een inschatting op basis van een aantal 
aannames. 

Daarnaast wijzen wij op het bepaalde in artikel 1.12 van de Beleidsregels op 
grond waarvan incidentele subsidies in twee periodes dienen te worden ingediend, 
te weten tussen I september en loktober in het jaar voorafgaande en tussen 1 
maart en l april in het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. 

Gelet op het voorgaande hebben wij eerst bij e-mail d.d. 9 juli 2015 van de 
Stichting de aanvraag om een incidentele subsidie ontvangen. Deze aanvraag is 
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niet binnen de hiervoor genoemde periodes inged~end, zodat dit reden tot niet 

ontvankelijkheid van de aanvraag om een incidentele subsidie oplevert dan wel 
leidt tot weigering van de subsidie. 

Volledigheidshalve merken wij in dit verband nog op dat de verwijzingen in de 
brieven d.dis 21 en 26 november 2015 naar de statuten van de Stichting in het 
licht van het voorgaande niet relevant zijn voor de beoordeling van de subsidie 
aanvraag, nu de inhoud van die statuten nimmer aanleiding kan vormen om een sub 
sidie in strijd met het bepaalde in de Awb, de Subsidieverordening en/of de 
Beleidsregels te verlenen. 

Voor zover het voorgaande onverhoopt anders zou zlJn, merken wij op dat het be 
paalde in art 26.4 en 26.8 van de Statuten van de Stichting meebrengt dat een 
aanspraak op betaling van een bijdrage in het vermeende exploitatietekort 
slechts dan bestaat als die bijdrage reeds is opgenomen in de begroting van de 
Stichting voor het desbetreffende jaar (2015). Dit is nadrukkelijk niet het ge 
val. Ook om deze reden komt de Stichting niet in aanmerking voor betaling van 
een bijdrage c.q. een incidentele subsidie ter zake van het vermeende exploita 
tietekort. 

Het voorgaande brengt naar ons oordeel dan ook mee dat in dit geval alle aanlei 
ding bestaat tot nie~-ontvankelijk verklaring dan wel weigering van de aange 
vraagde subsidie. Wij hebben dan ook besloten de door de Stichting bij e-mail 
d.d. 9 juli 2015 aangevraagde subsidie integraal te weigeren dan 'wel niet 
ontvankelijk te verklaren. 

Subsidieaanvraag 2016 

Verder merken wij volledigheidshalve op ten aanzien van het kalenderjaar 2016 
dat wij geen aanvraag voor een jaarlijkse subsidie hebben ontvangen. Op grond 
van artikel 7 lid l van de Subsidieverordening en artikel 1.12 van de Beleidsre 
gels dient een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie te worden ingediend uiter 
lijk 1 september voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrek 
king heeft. Bij brief d.d. ID september 2015 heeft de Stichting uitstel verzocht 
tot 1 december 2015 voor het indienen van de begroting en het jaarplan voor 
2016. Dit voorstel is door het college niet ingewilligd, aangezien daarvoor op 
grond van de Subsidieverordening geen ruimte bestaat. 

Daar komt bij dat wij ook vóór l december 2015 geen subsidieaanvraag van de 
Stichting hebben ontvangen. Voor het jaar 2016 zullen wij bij gebrek aan een 
tijdig ingediende ontvankelijke aanvraag dan ook geen subsidie aan de Stichting 
(kunnen) verlenen. 
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Subsidieaanvragen 2014 en 20_5 

Ten aanzien van de jaarlijkse subsidie voor het kalenderjaar 2014 hebt u bij 

brief d.d. 30 juni 2015 een aanvraag tot definitieve vaststelling ingediend. Bij 

brief d.d. 2 oktober 2015 hebben wij u bericht dat wij de definitieve subsidie 

vaststell~ng verdagen tot uiterlijk 4 januari 2016. Wij kondigen u reeds nu aan 

dat het aannemelijk is dat een korting op het subsidiebedrag zal plaatsvinden, 

gezien onder meer (i) de te late indiening van de aanvraag (ruim na de datum als 

bedoeld in artikel 15 lid I onder a van de Subsidieverordening en (ii) de vele 

a duidelijkheden in de jaarrekening 2014 van de Stichting en het Herstelplan. 

Voor eventuele algemene vragen betreffende de inhoud van d't besluit kunt u con 

tac opnemen met mevrouw S. K~oppenburg, coördinator subs~dieverlening, via e 

lefoonnumme~ (0180) 698 347. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met 

mevrouw C. Arends v~a telefoonnu~~er (0180) 451719. 

Wij vertrouwen erop u h~ermee voldoende te hebben geln[ormeerd. 

Hoogachtend, 

Namens burge~ee~ter en wethouders Vdn Bdrendre_ht 

G.J. drs. J. van 

de secretaris 

Als u het- niet eens bent met deze besl~ssing kunt u een gemotiveerd bezwaar 

schrift schrijven naar het college van burgmeester en we houders van Barend 

recht, Postbus SDI, 2990 EA Barendrecht. In uw bezwaarschrift moeten uw naam, 

adres, de dagtekening, de beslissing waartegen u bezwaar maakt en de gronden van 

uw bezwaar vermeld z.Jn. U moet uw bezwaarschrift hebben ingediend binnen zes 

weken na de dag waarop de besliss~ng is verstuurd. 
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