
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  :  Naat Piek; onderhoud binnenkant van het Vestzaktheater 

    en het Openluchttheater 

 

Externe offerte               :   

 

Betreft     :  FCL 45401130 / ECL 49002 

Incidenteel/structureel :  Incidenteel 

 

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 5 -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve (dekking 

kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

- -  -  -  

Te dekken 5 -  -  -  



-  

Algemene toelichting 

Naat Piek vraagt een éénmalige extra subsidie van € 5K in 
2019 ten behoeve van het onderhoud aan de binnenkant 
van het Vestzaktheater en het Openluchttheater. Het 
bestuur vindt dat niet alleen de  leden en medewerkers, 
maar heel Uden trots moet zijn om Industrieel erfgoed te 
hebben.     
 
Naat Piek geeft aan dat het steeds moeilijker om het hoofd 
boven water te houden. Ondanks de subsidie van de 
gemeente Uden is er jaarlijks sprake van een tekort van ca. 
€ 12K. 
 
Naat Piek ontvangt van de gemeente Uden een subsidie 
voor Jeugd en Volwassen leden. In de huurovereenkomst 
met Naar Piek is vastgelegd dat de gemeente Uden, als 
eigenaar van het pand onder andere verantwoordelijk is 
voor het buitenschilderwerk en de verwarmingsketel. De 
gemeente Uden is niet verantwoordelijk voor de “binnen-
kant”. Hiervoor is Naar Piek zelf verantwoordelijk. 
 
Het aangehaalde tekort ad. € 12K wordt met name ver-
oorzaakt door de huur- en energiekosten en wordt op dit 
moment uit eigen middelen (reserves) gedekt.  
In gesprekken met het bestuur van Naat Piek is aan-
gegeven dat deze situatie niet lang houdbaar is.    
 
Intern wordt verder gezocht naar een duurzame oplossing 
voor de ontstane financiële situatie bij Naat Piek.  
Voorgesteld wordt het bestuur van Naat Piek met een 
incidentele stimuleringsbijdrage (voor onderhoud van de 
binnenkant van het gebouw) eenmalige tegemoet te 

komen, waaraan de gemeente  aanvullende voorwaarden 
stelt, zoals o.a. het zoeken naar medehuurders voor het 
pand, etc. etc.  
Naat Piek kan voor deze éénmalige bijdrage een subsidie-
verzoek / aanvraag indienen. 
 

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. 
 

 

 

 


