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Naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel "Continueren huisvesting 
muziekschool aan de Bossebaan" in de oordeelsvormende raad, d.d. 5 september 
2017 heeft het college aangegeven inzicht te geven in de gemaakte kosten, de 
behaalde bezuiniging op de subsidie aan de 4 instellingen en de consequenties hiervan 
voor de meerjarenbegroting. Ook zijn er diverse technische vragen gesteld. In deze 
memo wordt hierop ingegaan.

1. Toezegging college

Gemaakte kosten
Op dit moment zijn de gemaakte kosten rond de verbouwing van de bibliotheek ten 
behoeve van de komst van de muziekschool als volgt:

ambtelijke uren 

externe adviseurs 

btw

C 75.644 

C 93.603 

C 19.656

totaal C 188.903

Behaalde bezuiniging op subsidie aan 4 instellingen i.r.i.t. meerjarenbegroting 
Om de behaalde bezuinigingen in beeld te brengen en hierin de wijzigingen aan te 
geven worden 3 tabellen weergegeven.

Voor de periode 2016 en 2017 is de volgende bezuiniging (t.o.v. 2015) behaald:

2016 2017
Schalm -40.564 -917
Art4u 57.545 140.147
Bibliotheek 109.444 287.243
museum 21.797 23.311
Totaal 148.222 449.784
Bezuiniging Schalm is negatief i.v.m. aanpassing huur door verbouwing

Als de raad ervoor kiest om de muziekschool op de huidige locatie te laten zitten 
wordt de volgende bezuiniging over 2018 (t.o.v. het jaar 2015) behaald.
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2018
Schalm 67.656
Art4u 255.295
Bibliotheek 338.471
museum 12.374
Totaal 673.796
De afwijking t.o.v. raadsvoorstel (C 673.000) heeft te maken met afrondingen.

Doordat de kostprijsdekkende huur aan de muziekschool nog niet is doorberekend aan 
de muziekschool en het niet huren van de bovenverdieping van de bibliotheek door 
het museum zal de subsidie met de volgende bedragen afnemen (t.o.v. 2015):

2018
Schalm 67.656

Art4u 419.016
Bibliotheek 338.471
museum 26.340
Totaal 851.483

2. Technische vragen VSA

1. VSA wil inzicht in de financiële consequenties die het continueren van de 
huisvesting met zich meebrengt.
Inzicht in de subsidiebedragen die de 4 culturele instellingen ontvingen/gaan 
ontvangen. Subsidiebedragen in 2015, 2016, 2017 en 2018

2015 2016 2017 2018
Schalm 1.009.133 1.049.564 1.010.050 941.477
Art4u 1.056.566 999.020 916.418 637.550
Bibliotheek 1.264.415 1.154.970 977.171 925.944
museum 248.700 226.904 225.390 222.360

b. Huur en frictiekosten Bibliotheek (leegstaande verdieping)
De kostprijsdekkende huur van de bovenverdieping van de bibliotheek bedraagt 
C 86.840. Dat betekent dat als de gehele bovenverdieping niet verhuurd wordt, hier 
een huurderving tegenover staat van C 86.840.

c. Huur en fractiekosten onbenutte deel muziekschool
Er zijn geen frictiekosten rondom het onbenutte deel van de muziekschool en de huur 
voor het gehele pand blijft gelijk.

c. Proceskosten vanaf besluit 2015 (ambtelijk, aanbestedingen, bureau Berenschot 
enz)
Het rapport van Berenschot was uit 2014 en kostte C 15.000 (ex. BTW). Er zijn geen 
verdere proceskosten dan genoemd onder 1.

d. Inzicht in de voorgenomen en werkelijk uitgevoerde bezuinigingen gekoppeld aan 
besluit 1 miljoen bezuinigen bij 5 instellingen. Bezuinigingsbedragen in 2015, 2016, 
2017, 2018 e.v.
Zie beantwoording onder 1.

e. Er is sprake van kostprijsdekkende huur die verwerkt wordt in de subsidies. 
Kapitaallasten van investeringen worden verwerkt in de exploitatie en subsidie van (in
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dit geval) de muziekschool. Graag voor de muziekschool inzicht in huurbedragen vanaf 
2015
Het uitgangspunt bij het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is een 
kostprijsdekkende huur. De huurprijs van de muziekschool bedraagt C 262.000,- per 
jaar. Gezien het besluitvormingsmoment (eind 2015) rondom de 4 culturele 
instellingen en de op korte termijn verwachte verhuizing van de muziekschool naar de 
bibliotheek, is deze oorspronkelijke huurprijs aangehouden.

2. Dit voornemen om de huisvesting muziekschool ongewijzigd te laten heeft gevolgen 
voor de ruimtelijke invulling van het gebied Bossebaan - Burgemeester van Hoofflaan. 
De hiervoor geldende kaders zijn, volgens het college, beschreven in de door uw raad 
vastgestelde "Ruimtelijke Structuurvisie - Durven kiezen voor kwaliteit". In die visie 
wordt de aansluiting van de Burgemeester van Hooflaan op de Bossebaan - Heemweg 
gedefinieerd als een anoniem gebied waar transformatie voor de hand ligt.

VSA wil inzicht in de beschreven kaders uit deze structuurvisie die direct ingaan op 
deze transformatie.
Hiervoor verwijzen wij graag naar de Ruimtelijke Structuurvisie, waarin onder andere 
in paragraaf 10.2 wordt ingegaan op dit gebied.
https://www.veldhoven.nl/bestemmingsplannen/NL.IMRO.0861.000100RSVV

VSA wil weten welke financiële consequenties voorgenomen besluit 17. 090 heeft voor 
deze transformatie
De financiële consequentie, indien de muziekschool blijft zitten, is dat er geen 
verkoopopbrengst is van het pand. Bovendien wordt minder nieuwbouwvolume 
gerealiseerd en zal de bijdrage in de bovenwijkse voorzieningen lager zijn. Daar staat 
tegenover dat de herhuisvestingskosten vervallen.

VSA wil weten wanneer de directe kaders voor deze transformatie als basis voor een 
eventueel bestemmingsplan in de raad worden besproken?
De reeds gestelde kaders uit de structuurvisie zijn uitgangspunt bij de transformatie. 
Zoals in het raadsvoorstel is beschreven zullen we na uw definitieve besluit in overleg 
treden met de ontwikkelaar van de herontwikkelingslocatie. Wij zullen u dan zo 
spoedig mogelijk informeren.

3. Overige technische vragen

Er is toch nog wat onduidelijkheid over de financien mbt het continueren van de 
muziekschool. Voorheen kreeg de Muziekschool een subsidie voor de huisvesting aan 
de Bossebaan? Is daar inmiddels op gekort/bezuinigd? Als de muziekschool blijft zitten 
op de Bossebaan en niet meer hetzelfde bedrag krijgt voor de huisvesting als 
voorheen, dan krijgt de muziekschool namelijk een behoorlijk probleem om de 
exploitatie rond te krijgen.

Kortom:
1) Is er al bezuinigd op de subsidie voor de huisvesting aan de Bossebaan? Klopt 

het dat dit bedrag weer wordt teruggebracht (de subsidie voor de huisvesting 
aan de Bossebaan) naar het bedrag dat ze in het verleden ook kregen?

Er is al bezuinigd op de subsidie, zie eerdere beantwoording, maar nog niet op de 
huisvestingscomponent, aangezien ze nog niet zijn verhuisd. Zoals in het 
raadsvoorstel is aangegeven is de totale bezuiniging op de 4 instellingen nu 
C 673.000. De ingeschatte bezuiniging door Berenschot van C 225.000 op huisvesting 
gaat dus niet door. Daarnaast is de kostprijsberekende huur nog niet toegepast voor 
de huidige muziekschool, aangezien een verhuizing aanstaande was. Dit zal alsnog 
worden gedaan, waardoor de huur wordt aangepast naar C 98.279 en daarmee ook 
het subsidiebedrag wordt bijgesteld.
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2) Klopt het dat er daardoor enkel sprake is van een bezuiniging op de
'organisatie' zoals het personeel? En welk bedrag is er dan uiteindelijk wel 
bezuinigd op de muziekschool?

Er heeft een bezuiniging plaatsgevonden op organisatie en synergievoordelen. Zie 
eerdere beantwoording.
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