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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor 

verspreiding. Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 

  

  

Naam en fractie: Jan Kwekkeboom, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 6 februari 2020 

Datum antwoord:  31 maart 2020 

Onderwerp: SPANT! 

  

Inleiding 

Theater Spant! heeft een langdurige subsidierelatie met de gemeente Gooise Meren. Theater Spant! 

huurt van TCCS en zij hebben een hoge financieringslast. TCCS heeft de mogelijkheid om bij de Bank 

Nederlandse Gemeenten een nieuwe lening van € 3,3 miljoen af te sluiten die de financieringslast 

halveert. Het totale leningsbedrag wordt in 20 jaar afgelost. Alle kosten van de lening komen ten laste 

van TCCS. De gemeente staat garant voor de lening.  

  
Vraag 1 
Bent u ook met ons van mening dat de financiële gezondheid van Spant! daarbij van groot belang is ? In 
dat kader zien wij graag de exploitatiecijfers en de V/W rekening van Spant! en de Stichting TCCS Over 
de jaren 2016, 2017 en 2018 (en 2019 zodra deze beschikbaar zijn) tegemoet om deze financiële 
gezondheid te toetsen. 
  
Antwoord 
Ja, wij zijn met u van mening dat de financiële gezondheid van zowel de exploitant van het theater als 
de stichting TCCS van groot belang is voor de continuïteit van het theater en daarmee van een 
belangrijk deel van het culturele aanbod in Gooise Meren.  
 
De gemeente heeft geen directe subsidierelatie met de exploitant van het theater en beschikt dus niet 
over de door u gevraagde informatie. Jaarlijks krijgt de gemeente wel de jaarcijfers van de stichting/BV 
TCCS voor de verantwoording van de verstrekte subsidie. Deze kunnen ter inzage worden gelegd. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken. 
 
Vraag 2 
Op welke manier verhoudt de stichting TCCS zich als aandeelhouder tot de commerciële instelling (BV) 
Spant! en op welke manier worden de subsidiegelden voor 1 of beide instellingen gebruikt?  
(Met andere worden: hoe doorzichtig is een eventuele doorsluizing van subsidiegelden voor de 
stichting naar de commerciële bv) en hoe kijkt het college naar deze ‘zakelijke constructie’ ? 
Is het college van mening dat hiermee mogelijke onzorgvuldige besteding van subsidiegelden op de 
loer ligt ? 
 
Antwoord 
De Stichting TCCS is eigenaar van het vastgoed en verhuurt dit aan de commerciële instelling (BV) 
Exploitatie Maatschappij Spant! als exploitant van het theater. Er bestaat geen aandeelhoudersrelatie 
tussen beide rechtspersonen.  
Met het beschikbaar stellen van subsidie aan stichting TCCS verzekert de gemeente zich er van dat 
deze subsidie wordt gebruikt voor de instandhouding van het theater en daarmee –indirect- het 
culturele aanbod voor bewoners en culturele instellingen van Gooise Meren. Dit alles geschiedt op een 
voor de gemeente doorzichtige wijze.  Wij hebben geen aanleiding om te veronderstellen dat er sprake 
is van een onzorgvuldige besteding van subsidiegelden. 


