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Geachte Statenleden,

Provinciale Staten van

Tijdens de themabijeenkomst van 18 januari 2019 vertelde ik u dat wij melding van
philharmonie zuidnederland hebben ontvangen dat zij in de periode van september
2019 t/m december 2019 hun cultuureducatie activiteiten in Brabant stopzetten.
Zoals beloofd stuur ik u bij deze de brief van philharmonie zuidnederland en onze
reactie daarop.

Kopie aan

Noord-Brabant

Van

Gedeputeerde Swinkels
Telefoon

(073) 681 28 50

Voor meer inzicht in de achterliggende besluitvorming bij deze memo verwijs ik u
naar het besluit van 1 1 juli 201 7 en de Memo Gedeputeerde over de
prestatieafspraken tussen de provincie Noord-Brabant en philharmonie
zuidnederland.

Email

hswinkels@brabant.nl
Bijlage(n)
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Met vriendelijke groet,
H.A.J.M. Swinkels

1/1

phîlharmomíe
zuidnederland

Provincie Noord-Brabant
Gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur
Dhr. H. Swinkels
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

In de periode september t/m december 2019 (seizoen '19 - ’20) zag de Raad
zich echter gedwongen te snijden in de activiteiten van philharmonie
zuidnederland in uw provincie: er zullen geen educatieve activiteiten van het
orkest in de provincie Noord-Brabant kunnen plaatsvinden. Verder is
vastgesteld dat het jaarlijkse "Lions Concert” in Vught/ 's-Hertogenbosch in
2019 geen doorgang kan vinden. Tevens is besloten dat de netwerkbijeenkomst
"Leading the South", waarvoor reeds met een partner in Eindhoven gesprekken
werden gevoerd, niet door kan gaan.
De reden is u bekend: hiervoor ontbeert het orkest de ruimte om een eigen
bijdrage te leveren, resp, deze activiteiten uit eigen middelen te dekken. Dit
ondanks het feit dat de Raad besloten heeft in te stemmen met mijn
voorgenomen besluit voor het tekort van 2019 dekking te vinden in de reserves
van de stichting.

Statenstraat 5
6211TB Maastricht

De Raad heeft besloten de activiteiten van het orkest in de periode t/m juli
2019 (het seizoen '18 - '19) niet aan te tasten en de gemaakte afspraken met
solisten, dirigenten, koren, promotors, zalen en scholen ongewijzigd te laten.

VestigingMaastricht

De Raad van Toezicht van philharmonie zuidnederland heeft zich in zijn
bijeenkomst van 19 december 2018 onder meer gebogen over de begroting
voor het jaar 2019 en de gevolgen van de verminderde bijdrage van de
provincie Noord-Brabant. Met deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de
gevolgen voor de activiteiten in de provincie Noord-Brabant in 2019.

Jan van Lieshoutstraat 5
5611 EE Eindhoven

Geachte heer Swinkels,

VestigingEindhoven

Eindhoven, 21 december 2018

philharm onie zuidnederland
Postbus 230,5600 AE Eindhoven
t 0881660700
KvK 54 63 4210

Betreft: Activiteiten philharmonie zuidnederland i.v.m. begroting 2019
- herziene versie

www.philharmoniezuidnederland.nl
info@philharmoniezuidnederland.nl

cc. Herman van Kessel, accounthouder philharmonie zuidnederland

philharmonie
zuidnederland

De interne begroting van het orkest voor 2019 laat op dit moment een tekort
zien ter hoogte van tE 600.000,- grotendeels het gevolg van de verminderde
bijdrage uit uw provincie. Hoewel wij vanzelfsprekend proberen de omvang
van dit tekort in de loop van 2019 zoveel mogelijk terug te dringen, laat het
opnieuw zien wat wij in de Statenpresentatie van 31 augustus 2018 aan de
Commissieleden hebben proberen te verklaren: het orkest is niet in staat het
om deze vermindering van middelen uit eigen kracht te compenseren zonder
hard te snijden in formatie en/of activiteiten.
Het is ondenkbaar in ons speelgebied een bedrag van C 500.000 of een groot
deel daarvan via sponsoring te werven, zoals het ook onverstandig is de
toegangsprijzen fors te verhogen, mede met het zicht op de komende Btwverhoging.
Bij philharmonie zuidnederland blijft de hoop leven dat in de Staten na de
komende verkiezingen opnieuw een meerderheid tot stand komt voor
financiële ondersteuning aan het orkest op het in eerdere járen vastgestelde
niveau, waardoor het in staat is de activiteitenvoorziening in Brabant te
herstellen. Ten overvloede en om misverstanden te voorkomen meld ik graag
nog dat philharmonie zuidnederland de steun van provincie Noord-Brabant die
het wél ontvangt zeer waardeert en zo effectief mogelijk inzet, mede met het
oog op de verplichtingen die ons vanuit de provincies en rijkswege zijn
opgelegd.
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Dr. Stefan Rosu
Intendant en bestuurder
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Geachte heer Rosu,

Ons kenmerk

C2238072/4469050

Op 21 december 201 8 ontvingen wij uw brief aangaande de activiteiten van
philharmonie zuidnederland in verband met de begroting 2019. In de brief geeft
u aan dat u in het seizoen 201 9-2020 geen activiteiten met betrekking tot
cultuureducatie uitvoert in Brabant, omdat uw begroting van 2019 een tekort
laat zien van í 600.000,-. Op 18 januari 201 9 heeft u deze brief aangepast,
en gemeld dat dit de periode september tot en met december 2019 betreft. U
geeft aan dat u voor deze periode in Brabant geen educatieve projecten meer
aanbiedt en dat ook het jaarlijks Lions Concert in Vught/'s-Hertogenbosch en de
netwerkbijeenkomst "Leading the South" in 2019 niet door kunnen gaan.
Naar aanleiding van deze mededeling hebben wij op 10 januari overleg
gevoerd met de voorzitter van uw Raad van Toezicht en op 17 januari met u.
Ook is op 17 januari nog telefonisch contact geweest met de voorzitter van de
Raad van Toezicht. In deze gesprekken hebben wij aangegeven verrast te zijn
over het door u genomen besluit. Wij hebben u dringend in overweging
gegeven uw besluit te herzien. De mogelijke consequenties hebben we met u
besproken en daar komen we hieronder op terug. U heeft aangegeven niet
terug te komen op uw besluit.
Op basis van de gesprekken constateren wij het volgende:
» In juli 2017 hebben wij u ons besluit kenbaar gemaakt dat u van ons in
201 8 en 2019 per jaar 1,5 miljoen euro subsidie zult ontvangen. Daarna
heeft uw organisatie geen maatregelen genomen die passen bij deze
nieuwe subsidiebeschikking, terwijl de provincie daar in diverse gesprekken
wel steeds op heeft aangedrongen. Integendeel: de philharmonie
zuidnederland heeft in 2018 bewust meer activiteiten ontplooid dan is
afgesproken en had in 2018 een tekort van 4 ton, voor 2019 verwacht u
een tekort van Í800.000,-. Na het doorvoeren van de door u
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aangekondigde maatregel, blijft dat nog steeds í 600.000,-. Het lijkt erop
dat u bewust geen verandering doorvoert in uw bedrijfsvoering.
U bent als orkest nieuwe initiatieven gaan uitvoeren zoals activiteiten in Aken
(Duitsland). U hebt desgevraagd steeds aangegeven dat de kosten hiervoor
niet ten laste zouden komen van de begroting van de philharmonie
zuidnederland. Wij horen graag van u hoe deze activiteiten zich verhouden
tot het tekort van 800.000 euro.
In ons overleg geeft u aan dat het continueren van de cultuureducatie in de
tweede helft van 2019 ongeveer 150.000 euro kost. Tegelijkertijd heeft u
ons verzekerd dat de philharmonie zuidnederland haar verplichtingen met
betrekking tot het aantal kinderen dat cultuureducatie ontvangt voor het
kalenderjaar 201 9 realiseert in de eerste helft van 201 9. De provincie
concludeert dat het dus mogelijk is voor í 150.000,- minder subsidie de
doelen voor het onderdeel cultuureducatie te behalen.
Door uw besluit zet u de samenwerkingsrelatie met uw Brabantse partners
(De Stilte, Artemis en Schippers & Van Gught) in het Brabant Menu onder
druk.
We constateren dat u naast de samenwerking in het Brabant Menu ook als
philharmonie cultuureducatie aanbiedt, waarbij u een lagere prijs per
leerling vraagt. Bovendien neemt u dan ook (indien van toepassing) de huur
van de theaters voor uw rekening, terwijl in het Brabant Menu de scholen dit
zelf betalen. Naast het feit dat hier u als medeaanbieder van cultuureducatie
oneerlijk concurreert met uw collega-instellingen, laat u hiermee ook een
kans liggen om uw tekort terug te dringen.
In uw gesprek met de provincie op 17 januari jl. vertelde u dat de brief van
21 december 201 8 een weloverwogen strategie is, in vervolg op uw acties
om de politiek in Brabant te overtuigen terug te komen op het eerder
genomen besluit. U was en bent er van overtuigd, vertelde u in dit gesprek,
dat na de verkiezingen het nieuwe provinciebestuur dat ook gaat doen. De
provincie heeft u ter overweging meegegeven dat er een reële kans is dat dit
contraproductief werkt. U gaf aan dat u zich dat terdege realiseert. U hebt
dat met de Raad van Toezicht besproken, en gezamenlijk besloten het risico
te nemen.
Het opgelopen tekort wilt u aanvullen met gelden uit uw reserve. Dat zijn
echter middelen die bij de fusie van het orkest door het rijk beschikbaar
gesteld voor de transitiekosten van het orkest, niet voor het opvangen van
een tekort op uw begroting.
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Resumerend:
» De philharmonie zuidnederland heeft de uitgaven niet afgestemd op de
teruglopende inkomsten
» De philharmonie zuidnederland voerde afgelopen periode activiteiten uit
waar niet door de provincie Brabant om gevraagd is, en neemt
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vervolgens ongewenste maatregelen op activiteiten die wel gevraagd
zijn;
De philharmonie zuidnederland laat mogelijkheden liggen om het tekort
op cultuureducatie te verminderen;
De philharmonie zuidnederland zet de samenwerking met de partners in
het Brabant Menu onnodig onder druk.
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Conclusie
Wij achten het door u genomen besluit niet in lijn met de afspraken en
verwachtingen. Wij verzoeken u om uw besluit te herzien zodanig dat uw
bedrijfsvoering toekomstbestendig wordt en over het gehele kalenderjaar 2019
activiteiten rondom cultuureducatie worden uitgevoerd.
Tenslotte
Het nieuwe provinciebestuur neemt een besluit over de subsidie aan
philharmonie zuidnederland voor het jaar 2020. Uw recente besluit en de
zakelijke kant van uw organisatie kunnen daarbij in de afwegingen worden
meegenomen.
Een afschrift van deze brief wordt verzonden naar uw raad van toezicht.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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