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Deventer, de boeiende beleefstad 
Overwegingen D66 bij de cultuurvisie Deventer 2019-2022 

Cultuur is ‘het DNA van een samenleving’: cultuur inspireert en cultuur zet je aan tot 
zelfstandig en onafhankelijk denken. Cultuur draagt bij aan de levendigheid van de 
gemeente Deventer en zorgt voor een krachtige profilering: de Boeiende Beleefstad. 
 
Met het collegeakkoord “Met Lef en Liefde voor Deventer” is onder andere afgesproken dat 
er een Cultuurvisie komt en dat het subsidiebeleid zich meer zal richten op de financiering 
van functies en programma’s in plaats van instellingen. In het collegeakkoord zijn geen 
inhoudelijke afspraken gemaakt over de te maken keuzes binnen de cultuurvisie en er zijn 
geen afspraken gemaakt over het financieel kader voor cultuur. 
De cultuurvisie ligt er nu en daarmee komt de coalitie een toezegging na. Met deze notitie 
komt D66 met een aantal overwegingen omtrent deze cultuurvisie. Hoewel D66 goed 
begrijpt dat de ambities worden beperkt door de beschikbare middelen, is de fractie niet 
onverdeeld enthousiast over het document en zal het met een aantal amendementen en 
moties komen om onderdelen van de cultuurvisie om te buigen in de richting die D66 
wenselijk acht. Ook bij de behandeling van de voorjaarsnota komt de fractie met initiatieven. 
Met deze notitie beschrijven we onze overwegingen bij de voorstellen die wij indienen en 
gaan wij op zoek naar meerderheden bij andere raadsfracties. 
 
In de periode voorafgaand aan het verschijnen van de cultuurvisie heeft D66 - met een 
intern werkdocument - een analyse gemaakt van de problemen, uitdagingen en kansen voor 
het culturele aanbod in Deventer. Deze analyse fungeert als maatstaf voor de beoordeling 
van de toen nog onbekende cultuurvisie van het college. Deze analyse is tot stand gekomen 
op basis van diverse interviews met stakeholders uit het veld, met input van actieve en 
deskundige leden van D66 alsmede vanuit eigen deskresearch. Deze analyse geeft voeding 
aan onze overwegingen bij de visie.  
 

De belangrijkste overwegingen van D66 bij de cultuurvisie 
1. Een inhoudelijke visie met doelen en ambities over de betekenis en waarde van cultuur 

is belangrijk als basis voor financiële keuzes. Ook bij een beperkt financieel kader is het 
goed om vanuit een visie te kunnen werken. Laat niet een beperkt financieel kader de 
visie beperken, maar laat de visie het financieel kader bepalen. De acute knelpunten 
binnen het culturele veld maken het logisch dat het college snel heeft moeten handelen 
binnen het actuele financiële kader. Begrijpelijk, maar dat neemt niet weg dat het nodig 
blijft om nu alsnog met een visie te komen. Juist momenten van schaarste vergen een 
heldere visie op de betekenis van cultuur voor de stad. 

2. D66 wil een snel perspectief voor het Burgerweeshuis. Nog binnen deze collegeperiode 
moet een verkenningsfase naar alternatieve opties worden uitgevoerd en moet een 
besluit genomen worden over een toekomstbestendige realisatie van het Deventer 
Poppodium. D66 ziet kansen voor een volwaardig poppodium door vestiging in het 
Havenkwartier. 

3. D66 wil - consistent - vasthouden aan een permanente presentatie van de speelgoed-
collectie in beheer bij het Deventer Verhaal en vasthouden aan het eerder door raad 
geaccordeerde vernieuwingsplan van het Speelgoedmuseum. D66 ziet voor de realisatie 
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een goede mogelijkheid in het onlangs verkochte pand van de voormalige bibliotheek in 
Brink 69/70.  

4. D66 onderschrijft het voorstel in de visie om van kostprijsdekkende huren over te 
stappen naar normhuren. D66 bepleit een serieuze analyse en een verhaal over de 
financiering en beschikbaarstelling van het cultureel vastgoed voor de 
instellingen/programma’s. We zien kansen voor een integrale organisatie cultureel 
vastgoed Deventer. Één eigenaar die zorgt voor onderhoud en verhuur aan de culturele 
instellingen. 

5. D66 onderschrijft het voorstel in de visie om instellingen binnen eenzelfde 
programmalijn meer te laten samenwerken. Instellingen moeten een eigen artistiek 
profiel behouden maar kunnen en moeten meer samenwerken qua bedrijfsvoering en de 
wijze waarop de horeca professioneel en eerlijk wordt aanbesteed.  

6. D66 zet in op verruiming van de middelen voor cultuur. D66 koerst op een scenario van 
€300.000 structureel erbij, zodra de financiële ruimte dat toelaat, inclusief jaarlijkse 
indexering van dit bedrag binnen de begroting. Investeringen in cultuur generen 
maatschappelijke opbrengsten die groter zijn dan de kosten. Het lijkt er sterk op dat 
Deventer op vergelijkbare steden flink achterloopt met investeren in cultuur. 

D66 wil lef, liefde en ambitie voor cultuur in Deventer. 

 

Toelichting 
Ad 1. Een visie is belangrijk 
De huidige visie is vooral een worsteling om de beschikbare 13 miljoen per jaar te verdelen 
over de huidige programmalijnen en instellingen. Omdat die 13 miljoen te krap is voor alle 
huidige instellingen met allen hun eigen knelpunten/wensen (plus € 2.200.000), leidt het tot 
een pijnlijke bezuinigingsoperatie voor het cultuuraanbod in Deventer. De nota bevat 
overzichtelijke tabellen, dat is een compliment waard. Er is een scenario met € 225.000 per 
jaar erbij. De verdeling daarvan maakt duidelijk dat ook bij dat scenario nog steeds veel 
wensen niet gehonoreerd kunnen worden. D66 mist inhoudelijke redeneringen bij de keuzes 
in de cultuurvisie.  
 
D66 verwacht in een visie te lezen over de betekenis en de waarde van cultuur voor onze 
gemeente. Met een verkenning/analyse van de vraag en behoefte naar cultuur onder de 
inwoners (en bezoekers) van Deventer. Een visie met vergezichten over de rol en functie van 
cultuur alsmede de verbinding met de maatschappij, de economische meerwaarde en een 
langetermijnplanning. Van daaruit kan het cultuuraanbod worden geduid dat past bij 
Deventer. Een beschrijving als ‘stip’ op de horizon voor een termijn van ongeveer twee 
collegeperioden. Zo’n beschouwing kan aangevuld worden met data van vergelijkbare 
gemeenten in Nederland (cultuur benchmark). Hoe redelijk is een budget voor cultuur van 
ruim 13 miljoen op een begroting van € 343 miljoen? Wat valt op in vergelijking met andere 
gemeenten? Maken andere gemeenten dezelfde of juist andere keuzes over de wijze 
waarop het vastgoed voor de culturele instellingen drukt op het programma? Gegevens om 
meer gevoel voor context te krijgen. Zo’n visie en contextuele informatie is dan te vertalen 
naar de huidige situatie in Deventer. Welke programmalijnen met welke instellingen vergen 
binnen deze collegeperiode continuïteit, versterking of krimp? Logische redeneringen en 
keuzes waarbij je als lezer en raadslid/fractie wordt meegenomen naar logische voorstellen 
over versterking, continuïteit of krimp. Een dergelijke aanpak mist D66 in de cultuurvisie.  
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Dit is wellicht ingegeven door de begrijpelijke gedachte (gegeven de acute knelpunten in het 
veld) om pragmatisch te kijken naar wat er op korte termijn mogelijk is binnen de 
beschikbare financiële kaders. D66 begrijpt deze noodgreep, maar tegelijk worden hiermee 
kansen gemist. D66 zal het college uitnodigen om alsnog met een verhaal te komen over 
welk cultureel profiel past bij onze gemeente. De instellingen kunnen daarbij worden 
uitgenodigd om zelf met voorstellen te komen. Neem daarvoor een jaar de tijd. Een visie die 
tot duidelijke keuzes kan leiden over de middelen die we voor cultuur willen vrijspelen 
binnen de begroting. Een aansprekende visie is ook nodig om extern middelen te zoeken bij 
medeoverheden, sponsoren en ondernemingen. D66 meent ook dat het college er wijs aan 
doet om actief te zoeken naar medefinanciering van de culturele ambities bij derden. Leer 
daarbij van ervaringen in andere gemeenten. Een benchmark van de uitgaven voor cultuur in 
vergelijkbare steden kan sowieso behulpzaam zijn. Dat blijkt al uit de volgende data. 
 

Uitgaven voor cultuur; Deventer vergeleken met enkele gemeenten 
In figuur 1 staan de uitgaven voor cultuur van 7 gemeenten in Nederland over 2017 
weergegeven. Bron Mestmag.nl1  

Het gaat om de bedragen exclusief erfgoed (musea e.d.). Met daarbij de besteding voor 
cultuur per inwoner. Voor Deventer (erfgoed á € 3.200.000 van de € 13.000.000 aftrekken) 
komt dat uit op een bedrag van circa € 98 per inwoner. Geen vergelijking om trots op te zijn 
voor een gemeente met ambities. Groningen geeft € 183 per inwoner uit en Maastricht zelfs 
€ 196 (data 2017).2  

                                                      
1 > Link gemeentelijk cultuurgeld traditionele instellingen blijven grootverbruikers< 
2 >Link overheidsuitgaven gemeentelijke uitgaven aan cultuur< 

Figuur 1, generiek budget voor cultuur per inwoner 

https://www.mestmag.nl/gemeentelijk-cultuurgeld-traditionele-instellingen-blijven-grootverbruikers/
https://www.ocwincijfers.nl/cultuur-media/cultuur/culturele-infrastructuur/overheidsuitgaven/gemeentelijke-uitgaven-aan-cultuur/
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Naast het bedrag per inwoner voor cultuur, is de omvang van de cultuurbegroting ook uit te 
drukken als percentage van de gemeentelijke begroting. Hiernaast staan cijfers van andere 
gemeenten exclusief erfgoed. Als we wederom de € 3.200.000 aftrekken van de € 
13.000.000 (resterend bedrag a € 9.800.000) dan is dat 2.8 % van de begroting (van € 343 
miljoen). Dat is fors beneden het gemiddelde van grote gemeenten! De tabellen in figuur 1 
en 2 bevestigen de indruk dat de middelen voor cultuur in Deventer laag zijn in vergelijking 
met enkele grote gemeenten in Nederland. Bij een bedrag van € 122 per inwoner (exclusief 
erfgoed) zou een bedrag van € 12.200.000 redelijk zijn. Inclusief erfgoed zou dat uitkomen 
op een bedrag van € 15.400.000. Er is dus ruimte voor verbetering! De mooie 
buitengebieden en het historische stadscentrum verdienen tenslotte ook een waardige 
investering in cultuur en beleving. 

Ad 2. Een perspectief op een poppodium in Deventer. 
D66 is van mening dat de cultuurvisie een perspectief moet bieden voor het 
Burgerweeshuis. De exploitatiesubsidie wordt in de visie verhoogd met € 50.000 per jaar 
(dekking uit een gereserveerd bedrag van oorspronkelijk € 1.000.000 voor de verbouw) en 
de rest van de – met een motie - gereserveerd miljoen3 wordt apart gehouden voor 
grootschalig achterstallig onderhoud. Die keuze biedt voor D66 geen houdbaar perspectief.  
Het is duidelijk dat er in de Raad op dit moment geen draagvlak is voor een grootschalige 
verbouwing van € 8.500.000, maar door te wachten wordt het elk jaar duurder en groeit het 
draagvlak niet. De eventuele verbouw van het Burgerweeshuis is een ‘groot project’ maar 
blijft met het voorstel van het college feitelijk in de initiatieffase in hangen. D66 wil versneld 
de verkenningsfase doorlopen waarbij ook speciaal aandacht is voor alternatieve locaties. 
D66 ziet hier graag een voorziening op de begroting van € 150.000 voor. 

                                                      
3 >Link Motie Middelen reserveren Burgerweeshuis in voorportaal< 

Figuur 2, cultuurbegroting (excl. erfgoed) t.o.v. totale gemeentebegroting 

https://deventer.notubiz.nl/document/5549204/2/2017-07-19_Motie_10_3_PvdA_D66_GL_-_Middelen_reserveren_Burgerweeshuis_in_voorportaal_-AANGENOMEN-
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D66 wil nog deze collegeperiode een keuze maken uit de te verkennen opties en vervolgens 
een start maken met de realisatie van een nieuw en volwaardig poppodium! Daarbij willen 
we onder andere een verkenning naar de gebruiksmogelijkheden van het pand DAVO-
haardenfabriek op het haveneiland. Zie figuur 3. Deze keuze zal ertoe leiden dat een 
substantieel deel van het miljoen niet binnen twee jaar wordt benut. Dat betekent dat een 
substantieel deel (± € 800.000) op korte termijn voor andere keuzes beschikbaar is. Als een 
verkenningsfase kan worden vervolgd met een realisatiefase, zal het college tegen die tijd 
met een voorstel moeten komen voor de dekking van de benodigde bouwsom. Naar 
verwachting zal dat niet voor 2021 het geval zijn. 

Ad 3. Een speelgoedmuseum op een vaste plek in de stad 

D66 wil het speelgoedmuseum op een vaste locatie behouden in Deventer en is het niet 
eens met het voorstel om de eerdere besluitvorming te herroepen. D66 wil voortborduren 
op de brede steun die in november 2016 reeds is uitgesproken voor een motie die een 
permanente presentatie van de collectie beoogd, volgens het museaal concept van Deventer 
Verhaal. 4 D66 zal geen steun verlenen aan het idee om het (door sluiting van het 
speelgoedmuseum) vrijvallende budget van € 400.000 te investeren in energiemaatregelen 
in de historische Waag. Het is wat D66 betreft een goed streven om dit pand te 
verduurzamen, maar het lijkt ons logischer om dit te dekken uit de besparing op 
energiekosten. Geef als gemeente en pandeigenaar het goede voorbeeld in de 
verduurzaming die we immers ook vragen van alle huiseigenaren in Deventer; de kosten van 
de verduurzaming gaan vooraf aan de opbrengsten (besparing). Benut daarvoor slimme 
financieringsconstruties.  

 
D66 ziet geen heil in het idee van ‘uitwaaierende tentoonstellingen’ met de erfgoed-
collecties (inclusief de speelgoedcollectie) die in beheer zijn bij het Deventer Verhaal.  D66 
ziet in de cultuurvisie ook geen middelen vrijgemaakt voor dat voorstel. We zien hier weinig 

                                                      
4 >Link Motie speelgoedmuseum< 

Figuur 3, impressie DAVO-haardenfabriek 

https://deventer.notubiz.nl/document/4531557/1/document
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perspectief in omdat wisselende tentoonstellingen op wisselende locaties veel duurder zijn 
dan een vaste opstelling met wisselende tentoonstellingen in een permanent museum. Een 
vaste museale basis aan de Brink biedt in beginsel wel mogelijkheden om grote aanvullende 
tentoonstellingen (speelgoed of anderszins) in de Bergkerk te organiseren. Daarvoor moet 
het pand wel geschikt gemaakt worden. Dat vergt investeringen.  

D66 wil dus vasthouden aan een vaste locatie van het speelgoedmuseum met vernieuwde 
interactieve opstellingen. De voormalige bibliotheek Brink 69-70 lijkt daarvoor zeer geschikt.  
D66 stelt voor om Deventer Verhaal samen met de eigenaar van Brink 69-70 een plan op te 
laten stellen voor een museale functie met onder andere een vaste speelgoedcollectie. D66 
wil vasthouden aan het – door de raad - afgesproken jaarlijkse subsidiebedrag van € 300.000 
voor de exploitatie van het museum (bovenop de eigen inkomsten).  
 
Het eenmalig beschikbare bedrag van € 1.400.000 kan worden benut voor (een deel van) de 
verbouw en inrichting van dat pand, maar kan wellicht ook deels worden benut om de 
gebruiksmogelijkheden van de Bergkerk voor tijdelijke tentoonstellingen te verruimen. Bezie 
daarbij ook of de Waag nog een aanvullende betekenis kan spelen voor een permanente 
presentatie over de geschiedenis van Deventer als startpunt voor een toeristisch bezoek aan 
de historische stad. Een en ander zal afhankelijk zijn van de huur die de afdeling vastgoed in 
rekening brengt voor het Waaggebouw en van de mogelijkheid van de huurder om dat 
bedrag te kunnen betalen. Prima om het pand te verduurzamen, maar de dekking daarvoor 
zal primair gezocht moeten worden in de energiebesparingen en/of middelen buiten de 
cultuurbegroting (zoals externe fondsen).  
 

Ad 4. Een strategie voor het cultureel vastgoed  
In paragraaf 6.2 van de cultuurvisie wordt voorgesteld om afspraken te maken met de 
instellingen over een normhuur in plaats van een kostprijs dekkende huur. Het afwaarderen 
van panden wordt niet voorgesteld omdat de begroting hier geen ruimte voor geeft. 
D66 kan zich vinden in het voorstel om met normhuren te gaan werken. De voorstellen met 
betrekking tot het cultureel vastgoed gaan D66 echter niet ver genoeg. Wij bepleiten een 
serieuze verkenning naar de mogelijkheden om het cultureel vastgoed onder te brengen in 
één nieuwe juridische entiteit. Daarbij zou ook de optie van afboeken van duur 
gefinancierde panden nader bezien moeten worden. D66 wil hierover meer inzicht hebben.  
 

Ad 5. Meer samenwerking instellingen binnen de programmalijnen 
We zijn het eens met het voorstel om de onderlinge samenwerking van de instellingen 
binnen de programmalijnen te intensiveren. D66 ziet kansen om functies als 
personeelsbeleid, marketing, ICT, controllersfunctie en dergelijke meer gemeenschappelijk 
te organiseren binnen één programma. Is het mogelijk om bijvoorbeeld één zakelijk 
directeur aan te stellen voor de verschillende podia’s in de stad. Dat vanzelfsprekend wel 
behoud van de artistieke keuzes van instellingen borgt. Een aandachtspunt daarbij is de 
verzelfstandiging en aanbesteding van de horecafunctie binnen de instellingen. Zowel uit 
oogpunt van eerlijke marktverdeling als opbrengstmaximalisatie pleit D66 voor een 
openbare aanbesteding van de horecafunctie binnen de culturele instellingen. 
Horecamedewerkers vallen onder de CAO en exploitatie van de horeca en niet onder die van 
de culturele instellingen. De opbrengst van de aanbesteding wordt geïnvesteerd in de 
exploitatie van de instelling.  
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Ad 6. Een verruiming van het budget voor cultuur 
In plaats van een scenario 1 met € 225.000 extra, pleit D66 voor een derde optie, scenario 2, 
met € 300.000 extra. Een cultuurbegroting van € 13,3 miljoen per jaar (jaarlijks te 
indexeren), komt gecorrigeerd met de post erfgoed uit op nog geen 3 % van de totale 
gemeentebegroting. Dat ligt nog steeds beneden het landelijk gemiddelde van 3.2 %. Als we 
het landelijk gemiddelde zouden nastreven, zouden we in totaal € 14 miljoen voor cultuur 
moeten reserveren (met correctie voor erfgoed). Dat is voor D66 een mooi streefbeeld 
tegen het eind van de collegeperiode.  
 
In een rapport van SEO uit 2011 (de waarde van cultuur in cijfers)5 staat o.a. “De 

maatschappelijke waarde van de culturele sectoren is hoger dan de maatschappelijke kosten. 

Cultuur voegt jaarlijks meer toe aan de welvaart dan de belastingbetaler erin stopt”. In het 

rapport worden 5 waarden onderscheiden: 

1. De gebruikswaarde is de extra bereidheid van mensen om te betalen voor het genot en 

geluksgevoel dat ze ervaren als ze gebruikmaken van kunst en cultuur, bovenop de 

feitelijke prijs die ze ervoor betalen; 

2. De bestaanswaarde is het belang dat mensen hechten aan het simpele feit dat 

Nederland een kunstcollectie bezit en ander cultureel erfgoed heeft, zonder dat ze daar 

zelf gebruik van hoeven te maken; 

3. De economische waarde is de waarde die de culturele sector via export en toerisme 

toevoegt aan de Nederlandse economie; 

4. Bij de sociale waarde gaat het om de positieve effecten die van kunst en cultuur kunnen 

uitgaan op bijvoorbeeld gezondheid, onderwijs, leefbaarheid en veiligheid; 

5. De optiewaarde gaat ervan uit dat mensen anticiperen op de positieve effecten van 

kunst en cultuur. Die optiewaarde uit zich bijvoorbeeld in de bereidheid om meer te 

betalen voor een huis in de buurt van kunst en cultuur. 

De optelsom van die waarden genereert een positief resultaat. In dit verband wijst D66 naar 

een recente studie over Amersfoort (2019)6 over het belang van kunst en cultuur. Daarin zijn 

de bovengenoemde waarden op geld gezet. Het leidt tot de conclusie dat: “de maatschap-

pelijke baten van het gesubsidieerde aanbod dat is meegenomen in dat onderzoek in 2017 

groter waren dan de kosten. Tegenover de € 5.5 miljoen aan subsidies voor de geselecteerde 

instellingen staat een welvaartswinst van € 5.8 miljoen. Dat is een rendement van 5%. Vanuit 

welvaart-economisch perspectief zijn de uitgaven aan kunst en cultuur maatschappelijk te 

rechtvaardigen” 

D66 gaat ervanuit dat een dergelijke analyse voor Deventer vergelijkbare uitkomsten zal 

geven. 

  

                                                      
5 >Link Atlas voor gemeenten - De waarde van cultuur in cijfers< 
6 Atlas voor gemeenten, Utrecht 2019, Nadine van den Berg 

https://www.atlasvoorgemeenten.nl/images/pdf/De_waarde_van_cultuur_in_cijfers%20.pdf
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Enkele overige overwegingen D66 bij de cultuurvisie 

- Deventer verdient een volwaardige schouwburg. Dat wel zonder stadspodium. Er moet 
een overtuigende bewijsvoering komen dat de begroting van de schouwburg meerjarig 
‘onder controle komt’.  D66 wil een gedegen analyse op tafel over ‘hoe verder met de 
Schouwburg’. Uitgangspunt is dat we een volwaardige schouwburgfunctie behouden 
met een toereikende basisfinanciering met voldoende eigen vermogen. 

- D66 betreurt de situatie dat het evenement “de grote Kick-Off” dit jaar geen doorgang 
kan vinden. Dit onderwerp komt overigens niet in de cultuurvisie aan de orde. D66 pleit 
voor een meerjarige subsidieregeling (ca € 75.000,- pj) om 1 keer per jaar een (eventueel 
meerdaags) evenement voor “jong Deventer” mogelijk te maken. Een evenement waar 
aanbieders zoals het Burgerweeshuis op kunnen inschrijven en met prikkels voor 
cofinanciering door derden (en crowdfunding). Deventer biedt met het Grote Kerkhof 
een prachtig decor. 

- D66 is het eens met het voorstel om Mimik middels een eenmalige bijdrage een betere 
start te kunnen laten maken. 

- We zien geen meerwaarde in een adviesraad cultureel erfgoed. Waarom een adviesraad 
voor dit programma als we hier substantieel in bezuinigen? Om daarover te praten? Een 
goed en regulier overleg tussen de cultuursector, cultuurmakers en andere 
belanghebbenden heeft alleen zin als de budgetten toereikend zijn om keuzes te kunnen 
maken over verschillende ambities. 

- DRTV. Het college volstaat met de huidige subsidiebijdrage van € 50.000,- per jaar. D66 
onderschrijft deze keuze. Met de rijksbijdrage van dezelfde omvang kan DRTV de basis 
op orde houden. DRTV ziet de noodzaak om een doorontwikkeling te realiseren via 
online aanbod van berichten. Dat vergt een eenmalige investering nodig van € 65.000,- 
voor de ontwikkeling een eigen DRTV-app. D66 steunt deze ambitie omdat DRTV een 
waardevolle positie kan spelen in de versterking van de lokale nieuwsgaring en 
democratie. D66 steunt de ambitie van DRTV om middels een versterking van de online-
positie meer eigen inkomsten te kunnen generen.  
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Wat in plaats van schrappen speelgoedmuseum?  
D66 wil vasthouden aan een permanente tentoonstelling van de speelgoedcollectie. 
Daarmee vervalt de mogelijkheid om de daarvoor beschikbare middelen in te zetten voor de 
keuzes van het college in de cultuurvisie. Tegelijk ziet D66 wel de noodzaak om die andere 
keuzes (deels) mogelijk te maken. In onderstaande tabel staat hoe het college de incidentele 
en structurele vrijvallende middelen van het speelgoedmuseum wil inzetten. In de tabel 
staat ook wat D66 als alternatieve dekking voorstelt voor die knelpunten.  
 

 Incidenteel € 1.400.000 Structureel € 300.000 

Cultuurvisie - Extra aanloopbijdrage Mimik 

€ 250.000 

- Verbouwing Waag 

(verduurzaming) € 400.000 

- Eenmalige frictiekosten 

personeel € 175.000 

- Overige knelpunten cultuur 

€ 600.000 

- € 75.000 opslag collectie in 

depot 

- € 135.000 extra makers 

incidenteel 

- € 50.000 extra subsidie 

Burgerweeshuis 

- € 40.000 taakstelling Viking 

 

Voorstel D66 - Mimik: dekking regelen 

vanuit onbenutte middelen 

Burgerweeshuis (€ 800.000 

– € 250.000 resteert € 

550.000) 

- Waag: energiebesparende 

verbouwing betalen uit 

energiebesparing of externe 

fondsen. Eerst Brink 70 

benutten als vast pand.  

- Overige tekorten 

incidenteel; Dekking uit 

voorjaarsnota incidenteel en 

restant Burgerweeshuis (€ 

550.000). Mogelijk ook 

ruimte binnen € 1.4 mln 

voor speelgoedmuseum. 

- Opslagdepot vervalt bij 

doorgaan 

- € 135.000 extra makers. 

Uitstellen. Eerst bestaande 

voorzieningen op orde 

brengen. 

- € 50.000 extra 

Burgerweeshuis: Niet doen. 

Geld beter steken in snelle 

ontwikkeling alternatieve 

optie 

- € 40.000 taakstelling viking. 

Dekking structureel halen uit 

algemene middelen.  

  
Als het budget van 1 miljoen voor het Burgerweeshuis wordt benut voor andere keuzes, 
moet er alsnog dekking komen voor bouwkosten van een poppodium op andere locatie. D66 
gaat er vooralsnog vanuit dat die kosten lager zijn dan € 8.500.000. Een investering van circa 
€ 4 tot € 4.5 miljoen in 2021 (fictieve aanname start realisatie) zou dan kapitaalslasten 
vergen van orde grootte € 200.000 per jaar.  
 
2 mei 2019 
Fractie D66 Deventer 


