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Onderwerp verlening incidentele subsidie schouwburg 
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ontwikkeling 

  

  

Voorstel  

1. Aan de schouwburg een incidentele subsidie van € 1.000.000 verlenen voor de verbouwing van de 

schouwburg. 

 

Aanleiding 

Door het bestuur van de schouwburg wordt een ingrijpende verbouwing van het gebouw uitgevoerd, 

om zodoende te kunnen voldoen aan de culturele ambities. Ambities die door de gemeente worden 

onderschreven. Door de gemeente en door de Provincie Limburg werd hiervoor een subsidie van  

€ 1.600.000 toegekend.  

Om tot een volledig dekkende begroting voor de verbouwing te komen is door de gemeente Venray 

een subsidie bij de provincie aangevraagd.  

Op 28 juni 2016 is door het College van Gedeputeerde Staten van Limburg een subsidie van  

€ 1.000.000 toegekend aan de gemeente Venray voor de culturele kansen van de Schouwburg Venray 

en omgeving. De subsidie wordt verleend voor: 

- het realiseren van een aantrekkelijk (t)huis voor kunst en cultuur dat voldoet aan alle technische 

eisen; 

- het aanbieden van een gevarieerd programma met een forse regionale component met 

aantrekkingskracht voor de regio; 

- het vervullen van de spilfunctie in het sociale leven van Venray, mede door een lage drempel 

voor het verenigingsleven; 

- het aanbieden van uitstekende horeca-faciliteiten/compleet avondje uit. 

 

Beoogd resultaat  

De ingang gezette verbouwing van de schouwburg mogelijk maken, zodat een accommodatie ontstaat 

die in staat is de culturele gemeentelijke ambities te kunnen realiseren. 

 

Argumenten  

1.1 De te verstrekken subsidie wordt ontvangen van de provincie 

De subsidie maakt deel uit van een projectplan (looptijd 1 mei 2016 t/m 31 januari 2017) dat 

opgesteld werd om te komen tot een upgrading van de schouwburg. Eerder werden door de 

provincie en de gemeente een subsidie van € 1.600.000 toegezegd als bijdrage in de 

noodzakelijke verbouwing van het pand. Door de toegezegde € 1.000.000 van de provincie  

kunnen de kosten van het gehele projectplan volledig worden afgedekt.  

1.2 De schouwburg is van belang voor het culturele klimaat in Venray 

De schouwburg heeft door haar activiteiten een belangrijke bijdrage aan het culturele klimaat in 

Venray. Door de verbouwing worden de mogelijkheden van de instelling verruimd. Door het 

gevarieerde programma wordt de aantrekkingskracht voor Venrayse burgers en die uit de regio 

vergroot. 

 



Adviesnota aan B en W 

Pagina 2 van 2 

Integraliteit/Relatie met andere beleidsvelden   

Dit besluit heeft een relatie met vastgoed. 

 

Kanttekeningen/risico's   

Op de subsidie zijn naast de gemeentelijke voorwaarden en verplichtingen, ook die van de provincie 

van toepassing. Eventuele tekorten in de financiering van de verbouwing zijn geheel voor rekening van 

de instelling. 

 

Communicatie  

Over extra provinciale bijdrage is uitvoerig overleg met de schouwburg geweest.  

De schouwburg wordt via bijgaande beschikking geïnformeerd over dit besluit. 

 

Financiële gevolgen  

De subsidie wordt volledig gedekt door de provinciale bijdrage en zal in drie termijnen betaalbaar 

worden gesteld. 

 

Personele/organisatorische gevolgen   

n.v.t. 

 

Juridische gevolgen/rechtmatigheid  

Op dit besluit zijn de gemeentelijke en provinciale subsidievoorwaarden en verplichtingen van 

toepassing.  

Tegen dit besluit kan bezwaar worden gemaakt. 

 

Fatale termijnen  

Voor 1 augustus 2017 dient verantwoording naar de provincie te worden afgelegd over de besteding 

van de subsidie.  

 

Vervolgtraject besluitvorming  

n.v.t. 

 

Evaluatie  

n.v.t. 

             

Bijlagen  

beschikking provincie 

beschikking gemeente 

 

Naslagwerk  

n.v.t. 

 

 


