
Technische vragen VVD inzake Theater De Schalm 

t.b.v. oordeelsvormende raadsvergadering 27 augustus 2019 

De volgende technische vragen hebben wij ten aanzien van agendapunt 6.05 In 

stand houden Theater De Schalm: 

1. Hoe kan het zijn dat de Schalm in 2016-2017 en 2017-2018 het boekjaar 

met een licht positief resultaat afsluit en nu in 2019 ineens een structureel 

tekort heeft van €456.000? Komt dit door de 'drastische 
bezoekersaantallen'? Graag zien wij dit tekort nader gespecificeerd.  

Antwoord:  

Het licht positief resultaat gaat om netto exploitatie. Uit de kwartaalcijfers en prognoses 

constateren wij een negatieve trend die niet naar positief buigt.  Het zwaartepunt in de 

nu gepresenteerde cijfers ligt bij gebouwonderhoud en huur. Een beperkt deel heeft te 

maken met de theater-exploitatie. Het bedrag is opgebouwd uit een aantal onderdelen te 
weten: 

1. extra subsidie De Schalm     € 248.500 

(waarvan extra voor onderhoud gebouw  €134.631) 
2. Extra onderhoudskosten Gemeente Veldhoven €   90.415 

3. Derving huuropbrengsten gemeente   € 117.424 

          €456.339 

 

De afronding van de arbo- en ri verbouwing heeft in 2017 plaatsgevonden. De 

kostenverdeling van het onderhoud is naar aanleiding van deze laatste verbouwing 

onderzocht, heroverwogen en ontvlochten. Daarvoor heeft in 2018 uitgebreid onderzoek 

plaatsgevonden. De nu gepresenteerde inzichten waren niet eerder voor handen. 

Van de € 456.339 is een bedrag van € 342.470 bestemd voor vastgoeddoeleinden: 
structurele huuraanpassing en onderhoud.  Als het gaat om de theaterexploitatie is een 

bedrag van € 113.869 noodzakelijk.  

 

De bezoekersaantallen van De Schalm zijn in de afgelopen 10 jaar verdubbeld naar 

82.000. De marge op de kaartverkoop is bovengemiddeld.  

2. Hoe veel subsidie heeft de Schalm in de jaren 2016, 2017, 2018 en 2019 

ontvangen? 

Antwoord: 

jaar subsidie index Bezuiniging Huurlasten 

2010 1.117.775 1,5%  271.589 

2011 1.185.824 1%  276.851 

2012 1.082.664 0 -4% 283.554 

2013 1.074.364 0 -4% 291.733 

2014 1.046.484 0 -8%, -4%jeugd 296.589 

2015 1.009.133 0 -8%/-4%jeugd 298.666 

2016 1.049.564 0 bezuinigingsplan 298.666 

2017 1.010.050 0 bezuinigingsplan 359.616 

2018 941.477 0 bezuinigingsplan 359.656 

2019 941.477 0 bezuinigingsplan 359.656 

 


