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Onderwerp
Toestemming wijziging statuten Stichting Openluchttheater Bloemendaal

Voorgesteld besluit:
De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 maart 2016

b e s l u i t:

de wijziging van de statuten van de Stichting Openluchttheater Bloemendaal goed te keuren zoals
vervat in de concept statuten met dossiernummer 2160041/AH d.d. 25 februari 2016.

De raad voornoemd, d.d. 25 mei 2016

de voorzitter,

de griffier,

De volgende raadsleden hebben bij dit agendapunt de raadzaal verlaten: de heer Barendregt
(Liberaal Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal
Bloemendaal) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal).
De Voorjaarsnota 2016 wordt unaniem aangenomen.
Afwezig: de heer Harder (VVD)
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Voorgesteld besluit
Wij stellen u voor uw goedkeuring te hechten aan het wijzigen van de statuten van de Stichting
Openluchttheater Bloemendaal zoals vervat in de concept statuten met dossiernummer
2160041/AH d.d. 25 februari 2016.
Aanleiding en beoogd effect
Bij akte van 1 juli 1948 is de Stichting Openluchttheater Bloemendaal opgericht. De statuten van de
stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van 3 maart 1997 en die akte is verleden bij notaris Janssens te
Bloemendaal.
Het bestuur voelt de behoeft met het oog op het zekerstellen van de toekomst van het openluchttheater de
statuten te moderniseren. De wijziging van de statuten houdt verband met veranderde regels op het gebied
van Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI), de ontwikkeling van de Code Governance voor
cultuurinstellingen en de invoering van het dualisme in 2002 in gemeenten.
Politieke keuzeruimte
In artikel 11 van de huidige statuten is de bevoegdheid bij uw raad neergelegd goedkeuring te hechten aan
een wijziging van de statuten van de stichting.
Gedachtegang
Het bestuur van de stichting is tot de slotsom gekomen dat de huidige tekst van de statuten niet meer
aansluit bij de huidige tijd. Het bestuur voelt de behoeft de statuten te moderniseren.
Dat heeft voornamelijk betrekking op de eisen die de belastingdienst stelt aan ANBI’s. Als deze bepalingen
niet worden opgenomen dan heeft dat mogelijk consequenties voor fondsenwerving en de exploitatie van de
stichting.
Daarnaast heeft het bestuur behoefte aan het vastleggen van bepalingen over bestuur en toezicht die
volgen uit de Governance Code. De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele
sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, risicobeheer, toezicht en verantwoording is
zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren deze Code. In de Code gaat het om
bepalingen over het besturingsmodel, bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden, bezoldiging en hoe
toezicht wordt gehouden op het functioneren van het bestuur.
Verder regelen de nieuwe statuten dat nieuwe wijzigingen van de statuten van de stichting worden
goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders en niet meer door uw raad. Dat sluit aan bij
de invoering van het dualisme in gemeenten in 2002.
Tot slot bepalen de nieuwe statuten dat de stichting voortaan door het leven gaat als Stichting Caprera
Openluchttheater & Wandelpark. De naam Caprera wordt in alle uitingen van het theater gebruikt en sluit
daarom beter aan bij de praktijk. Het wandelpark is een vast onderdeel van het theater.
Overwegingen van het college
Ons college hecht sterk aan zelfstandigheid van inwoners en instellingen. Van instellingen verwacht ons
college dat zij in staat zijn voor zichzelf zorgen. Dat betekent dat instellingen over een goed bestuur moeten
beschikken en de financiën op orde moeten hebben. In de afgelopen jaren is de subsidie aan het
openluchttheater als gevolg van bezuinigingen naar beneden bijgesteld. Dat betekent voor het
openluchttheater dat zij meer en meer zijn aangewezen op het genereren van eigen inkomsten uit
voorstellingen en uit overige activiteiten. Dit vergroot de zelfstandigheid van het openluchttheater. De
voorgestelde wijzigingen spelen hierop in en trachten meer zekerheid te bieden voor de toekomst van de
stichting.
De voorgestelde wijziging van de statuten stuit niet op bezwaren van onze kant.
Middelen
De gemeente Bloemendaal subsidieert het openluchttheater met een structurele subsidie. In 2016 gaat het
om een bedrag van € 47.327. Daarnaast houdt de stichting op basis van een dienstverleningsovereenkomst
toezicht op het wandelpark en ontvangt daarvoor een gemeentelijke bijdrage van € 29.042 (exclusief BTW).
De nieuwe statuten brengen daar geen verandering in.
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Participatie
De benodigde goedkeuring voor het wijzigen van de statuten door de gemeenteraad is een zaak tussen twee
partijen, te weten de gemeenteraad van de Bloemendaal en de Stichting Openluchttheater Bloemendaal.
Andere partijen zijn hierbij niet betrokken.
Communicatie
Een wijziging van de statuten is geen onderwerp dat zich leent voor externe communicatie.
Samenwerking (Heemstede)
Een wijziging van de statuten heeft geen invloed op de samenwerking met andere gemeenten waaronder
Heemstede.
Vervolgproces/evaluatie
Na goedkeuring door uw raad zal dit gecommuniceerd worden met de stichting en de notaris. De notaris
handelt de statutenwijzing af.
Bijlagen
1. de huidige statuten van de Stichting Openluchttheater Bloemendaal d.d. 3 maart 1997
(2016004429);
2. de nieuwe statuten van de Stichting Caprera Openluchttheater & Wandelpark (2016006074).
3. de transponeringstabel van de oude en de nieuwe statuten (2016004428).
Achterliggende documenten
Als achterliggend document wordt verwezen naar de oplegnota van de notaris van 4 februari die gericht is
aan ons college (2016004427).

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

Advies Commissie 13 april 2016
Wethouder Kruijswijk zegt toe om de vraag van mevrouw Kamps over het waarom van de rol van
het college bij een wijziging van de statuten (artikel 18 lid 1) schriftelijk wordt beantwoord.
De voorzitter concludeert dat de meeste commissieleden zich kunnen vinden in het voorstel. Op
verzoek van LB wordt het voorstel geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering
(omdat LB wil vasthouden aan de bevoegdheid van de raad, zoals vermeld in de huidige statuten).
Advies Commissie 11 mei 2016
Op vragen welke voorkeur het college heeft ten aanzien van de rol van het college bij wijziging van
de statuten antwoordt wethouder Van Rijnberk dat het college het raadsvoorstel handhaaft. De
collegebrief bevat een alternatieve mogelijkheid. Op het voorstel van de heer Dubach (LB) om de
raad schriftelijk in kennis te stellen van een door het college gegeven goedkeuring antwoordt
wethouder Van Rijnberk dat dit niet expliciet nodig is, omdat dit zal blijken uit de
collegebesluitenlijst.
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geagendeerd.

De raad der gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ;

b e s l u i t:

de wijziging van de statuten van de Stichting Openluchttheater Bloemendaal goed te keuren zoals
vervat in de concept statuten met dossiernummer 2160041/AH d.d. 25 februari 2016.

Aldus besloten in de openbare vergadering
van de raad der gemeente Bloemendaal,
gehouden op 25-05-2016.

de voorzitter,

de griffier,

De volgende raadsleden hebben bij dit agendapunt de raadzaal verlaten: de heer Barendregt
(Liberaal Bloemendaal), de heer Heukels (Liberaal Bloemendaal), de heer Wehrmeijer (Liberaal
Bloemendaal) en mevrouw Roos (Hart voor Bloemendaal).
Afwezig: de heer Harder (VVD)
Het voorstel tot wijzigen statuten Stichting Openluchttheater Bloemendaal wordt unaniem
aangenomen.

