
Externe offerte 2019-2022 
 

PROGRAMMA 

  Verkeer en vervoer 

  Economie 

  Onderwijs 

  Sport, cultuur en recreatie 

  Sociaal domein 

  Volksgezondheid, milieu en duurzaamheid 

  Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 

  Bedrijfsvoering 

  Bestuur en dienstverlening  

 
   

Onderwerp   :  Een toekomstbestendig MRK Uden 

 

Externe offerte               :   

 

Betreft    :  FCL 45410110 / ECL 42350 

 

Incidenteel/structureel :  Structureel 

 

Investeringsbedrag        n.v.t. 

Afschrijvingstermijn  n.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2019 2020 2021 2022 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 1,5%) -  -  -  -  

Vrijval kapitaallasten 1e jaar -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 45 (i) 45 (i) 15 (i) 15 (i) 

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 45 45 15 15 



-  

Algemene toelichting 

Het MRK heeft voorgesteld de eerdere bezuiniging uit de 
Programmabegroting 2015 van € 45K per 2019 volledig 
terug te draaien. Daarnaast stelt het MRK voor de terug-
betalingsverplichting op het éénmalige subsidiebedrag ad. 
€ 75K (als voorschot in 5 jaarlijkse termijnen a € 15K) over 
de periode 2021 tem 2025 te laten vervallen.     
 
MRK geeft aan: Het team van het MRK bestaat momenteel 
uit 1,5 FTE waarvan 0,8 FTE in tijdelijke dienst (o.b.v. de 
eenmalige lening van de gemeente Uden). Op dit moment 
hebben we een parttime zakelijk leider, parttime conser-
vator en een parttime medewerker educatie & publieks-
activiteiten, dankzij de eenmalige kredietverstrekking van 
75.000 euro. Bij ongewijzigd gemeentelijk subsidiebeleid 
krimpt de personeelsformatie naar 0,78 fte in 2019. Als 
basis-organisatie is dit ontoereikend om de gestelde 
ambities van 20.000 bezoekers per jaar waar te maken. Als 
er op korte termijn niets verandert, is het MRK in 2019 een 
fantastisch huis zonder professionele organisatie. Het huis 
kan wellicht zeer beperkt open gehouden worden, maar 
een programmering waarmee jaarlijks 20.000 bezoekers of 
meer getrokken gaan worden, kan onmogelijk worden 
waargemaakt, aldus het MRK. 
 
Het College is bereid gedeeltelijk aan het verzoek van MRK 
tegemoet te komen en de ingangsdatum van de 
bezuiniging uit de begroting 2015 ad.  € 45K met 2 jaar uit 
te stellen (ingangsdatum wordt dan 2021). Het College is 
van mening dat het MRK nog twee jaar de kans moet 
krijgen diverse zaken goed georganiseerd te krijgen. 
Daarna (aldus het College) moet het MRK op eigen benen 

kunnen staan. Daarnaast is het college bereid de terug-
betalings-verplichting op het eerder verstrekte éénmalige 
subsidiebedrag ad. € 75K (als voorschot in 5 termijnen  
a € 15K) te laten vervallen. 
 
-- 
 
Eerdere besluiten: 
 
Op 6 november 2014 heeft de gemeenteraad de 
programmabegroting 2015 vastgesteld. Daarmee is 
besloten in 2016 € 15K en vanaf  2017 structureel  
 € 45K te bezuinigen op de subsidie van het MRK. De 
gemeenteraad wil daarmee invulling geven aan de ambitie 
om verdere stappen te zetten om te komen tot een 
gewenst evenwicht tussen subsidie en aantal betalende 
bezoekers. Het MRK krijgt de  gelegenheid om toe te 

werken naar deze  wenselijke balans. Het aantal betalende 
bezoekers dient de komende jaren te groeien naar 20.000.  
 
Als dit aantal per 1 januari 2018 is bereikt, dan heeft het 
MRK in 2018 recht op het subsidiebedrag op het niveau 
van 2017. Als het aantal betalende bezoekers niet behaald 
wordt, dan heeft dit voor de organisatie consequenties. Als 
subsidie in 2018 wordt dan teruggebracht naar € 10,--  per 
betalende bezoeker (zie ook hieronder, laatste bullet). 
 
In haar vergadering van 10 november 2016 heeft de 
Raad d.m.v. amendement 3 besloten een eenmalige 
subsidie te verlenen van € 75K voor realisatie van het 
Implementatie-plan MRK voor de periode 2017-2019. 



 
De Raad heeft dit amendement onder de volgende voor-
waarden aangenomen: 
 
-  het voorschot ad. € 75K met ingang van 2021 in 
   5 jaarlijkse termijnen van € 15K in mindering wordt  
   gebracht op het dan geldende subsidiebedrag.  
   Hiermee dient in de  begrotingen voor 2021 tot en met  
   2025 rekening te worden gehouden. 
 
-  de afspraak om de hoogte van de subsidie te koppelen  
   aan de hoogte van het aantal betalende bezoekers van  
   minimaal 20.000, door te schuiven van 1 januari 2018  
   naar 1 januari 2021. 
 

Bijdrage aan doelstelling van 

het programma 

We willen binnen de bestaande structuur en middelen 
nieuwe accenten aanbrengen. Ons doel is de creativiteit en 
kwaliteit van cultuur verhogen. Goede prestatieafspraken 
in relatie tot de maatschappelijke functie van een instelling 
zijn hierbij belangrijk. 
 

 

 

 


