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Tot het beschikbaar stellen van een eenmalige subsidie van maximaal € 23.600,- als gemeentelijke
aandeel in de subsidieaanvraag van de Stichting Theater en Cultuur Hertme bij de Provincie Overijssel op
grond van de Subsidieregeling Kulturhusen, voor de verbouw van het theaterhoes te Hertme tot kulturhus,
onder de voorwaarde dat de Provincie Overijssel de subsidie op grond van deze regeling toegekend.

Aan de gemeenteraad.
Aanleiding
De Stichting Theater en Cultuur Hertme verzoekt uw college een subsidie beschikbaar te stellen i.v.m. een
subsidieaanvraag bij de Provincie Overijssel op grond van de Subsidieregeling Kulturhusen voor de verbouw
en inrichting van het Theaterhoes op het terrein van het Openluchttheater te Hertme.
Deze subsidieregeling bij de Provincie Overijssel is alleen dit jaar nog van kracht.
Het theaterhoes wordt momenteel voor veel maatschappelijke en culturele activiteiten gebruikt, maar voldoet
niet meer aan de eisen van de huidige tijd.
Het theaterhoes moet na verbouwing een centrale functie in het dorp Hertme vervullen.
Argumenten
1. De organisatie “Stimuland” heeft ten aanzien van het toekomstig gebruik van het theaterhoes in Hertme een
quickscan uitgevoerd gebaseerd op de uitgangspunten van de Subsidieregeling Kulturhusen van de Provincie
Overijssel. Deze quickscan is in de bijlagen van dit voorstel bijgevoegd.
De subsidieregeling vereist dat er minimaal 3 welzijnsfuncties is het gebouw plaatsvinden. Aan deze eis kan
het theaterhoes c.q. de stichting voldoen.
De accommodatie voorziet in de functies: zorg, cultuur en educatie. Geconcludeerd wordt dat het project
voldoet aan de subsidie-eisen genoemd in het UBS8.25.
e

2. Vanuit het Dorpsplan+ is met een 2 notering duidelijk aangegeven dat doorontwikkeling van het theaterhoes
zeer gewenst is door de inwoners van Hertme.
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Momenteel verzorgt Carintreggeland vijf dagen per week dagopvang voor ouderen in het theaterhoes.
Daarnaast wordt de voorziening gebruikt door verschillende organisaties en verenigingen, waaronder Zijactief,
Carnavalsvereniging de Kolkleu + dansmarietjes, Muziekvereniging St. Gregorius, AED-cursus en anderen.
Wellicht kunnen in de toekomst mogelijk enkele bibliotheekvoorzieningen worden ondergebracht, in overleg
met de Bibliotheek Borne.
3. De uitvoering van de dorpsplannen is opgenomen in het strategische beleidsprogramma “Leve Borne”.
4. Door middel van een motie die bij de behandeling van de kaderbegroting in de vergadering van 7 juli 2011
door de raad is aangenomen, wordt bij uw college aangedrongen uiterste inspanning te verrichten om de in de
convenanten afgesproken plannen zoveel mogelijk uit te voeren.
5. De subsidieaanvraag kan voldoen aan de subsidiecriteria van de Subsidieverordening van de gemeente
Borne.

Middelen
Bijgaand treft u een begroting aan van de verbouwing van het theaterhoes tot kulturhus.
De totale kosten zijn geraamd op € 141.598,60 ( excl. BTW)
De subsidieregeling Kulturhusen van de Provincie Overijssel vereist een gemeentelijk deel
( koppelsubsidie) aan van 1/6 deel = € 23.599,Het aandeel van de Provincie Overijssel wordt berekend op € 70.799,Het aandeel van de Stichting Theater en Cultuur Hertme is begroot op € 47.199,De stichting denkt de financiële middelen bij elkaar te krijgen op de volgende manier:
1. € 15.000,- Eigen inbreng
2. € 20.000,- zelfwerkzaamheid
3. € 12.199,- benaderen van sponsoren en fondsen
In de gemeentebegroting 2012 is voor dit initiatief geen financiële middelen opgenomen.
De provinciale subsidieregeling Kulturhusen is alleen in het jaar 2012 nog van toepassing.
In dit specifieke geval stellen wij u voor een bedrag van € 23.600,- ten laste te brengen van de reserve
beleidsvoornemens 2012 van de gemeente Borne.
Voorstel
Wij stellen u voor een eenmalige subsidie van maximaal € 23.600,- als gemeentelijke aandeel in de
subsidieaanvraag van de Stichting Theater en Cultuur Hertme bij de Provincie Overijssel op grond van de
Subsidieregeling Kulturhusen, voor de verbouw van het theaterhoes te Hertme tot kulturhus, onder de
voorwaarde dat de Provincie Overijssel de subsidie op grond van deze regeling toegekend.
Borne, 1-5-2012
Burgemeester en wethouders van Borne,
de secretaris,
de burgemeester,
J.H.R. Baveld
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