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Betalingen aan stichting DRU cultuurfabriek
De gemeente OIJ maakt grote bedragen over aan de Stichting DRU cultuurfabriek, de beheersstichting van het Portiersgebouw waarin de bibliotheek,
popzaal, restaurant Schaftlokaal, muziekschool, raadszaal etc. zijn opgenomen.
In het kader van het grote Wob verzoek over het hele DRU complex hebben we een overzicht ontvangen van alle betalingen die door de gemeente aan de
stichting zijn gedaan (Let wel: aankoop van het gebouw, waterspeelplaats en andere investeringen en aankopen vallen hier buiten). Een samenvatting staat
op de tweede pagina van deze nieuwsbrief. Het complete overzicht staat binnenkort op de website.
Een paar bijzondere punten:
 Een vaste jaarlijkse subsidie, ongeacht resultaten, van bijna € 705.000.
 Bijna € 350.000 om daarmee de huren voor de gebruikers te drukken. Hoe dat uitwerkt weten we niet, dat weten alleen de verenigingen zelf.
 Ruim € 200.000 per jaar aan de horeca voor zaalhuur; koffie, thee en andere vloeibare consumpties; lunches, diners en andere happen. Ook een
vorm van subsidie, een fundament onder het Schaftlokaal.
Voor de raadszaal alleen al wordt een huur van zo’n € 120.000 per jaar betaald, dan blijft er nog ruim € 80.000 over voor hapjes en drankjes.
Zo´n € 8.000,- per werk-maand, € 2000,- per week.
Jaarlijks zorgt de gemeente dus voor minstens 1,2 miljoen euro aan inkomsten voor de stichting, alleen al € 200.000 rechtstreeks aan de horeca. Terwijl er
ook nog vergaderruimtes en een kantine zijn in het gemeentehuis.
Daarnaast ontvangt de stichting nog entreegelden en huren van de andere gebruikers van het gebouw. Die bedragen zijn ons onbekend.

Mevr. Verstand
In de pers stond het al: mevr. Verstand is aangetrokken als adviseur om het politieke klimaat in de Oude IJsselstreek te verbeteren. Over de kosten wilde de
woordvoerder geen mededeling doen. Op ons verzoek vernamen we:
Mevr. Verstand krijgt € 65,- per uur, met een maximum van € 5000 (nog geen twee werkweken dus) plus reis- en verblijfskosten (-,37 / km + maaltijden en
logies). We zijn zeer benieuwd naar de uitkomsten van haar werkzaamheden.
Twee tips kunnen we haar wel geven:
1. Nodig om te beginnen het CVBOIJ uit voor een gesprek, om een beeld te krijgen van de complexe en zorgelijke financiële en bestuurlijke situatie.
2. Nodig ook wethouder Kuster uit, want die zei eind juni al: “Als we met de toekomst van onze gemeente aan de slag willen, moeten we af van de grijze
wolken uit het verleden. Dat vereist transparantie, openheid van zaken, van begin tot eind.” En daar zal hij dus wel druk mee bezig zijn.
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Overzicht betalingen door Gemeente OIJ aan de Stichting DRU Cultuurfabriek 2009-2014 (sept)
Na 2009 exclusief investeringen, uitsluitend betalingen ivm exploitatie
2009
Jaartotaal

2010

2011

2012

2013

2014
t/m sept

2014 geheel
(schatting)

2.788.258,46 908.570,52 1.440.703,20 1.543.996,55 1.339.464,12 1.209.256,43 1.261.511,57

2009
t/m
2014

9.282.504,42

Jaarlijkse posten
Consumpties
244.520,52
schaftlokaal,
- vergaderingen, zaalhuren
Huurcompensatie
(om de huren voor
68.834,46
bibliotheek, muziekschool en
verenigingen betaalbaar te
houden)
Subsidie DRU Cultuurfabriek 1.590.000,00 664.050,00
idem
Subsidie DRU Cultuurfabriek,
nabetaling
Subsidie bezetting balie DRU
Incidentele posten
Doorbelasting akoestisch
onderzoek
Subsidie filmhuis groen
Veiligheidsvoorzieningen
250.000,00
portiersgebouw
5.950,00
Bijdrage filmprojector
32.130,00
Houten vloeren
147.500,00
Kosten cultuurcluster
204.344,00
Alg. voorz. Bibl & raadsz
489.500,00
Aanloop en frictiekosten

99.799,89

241.605,55

208.973,12

156.765,43

209.020,57

1.003.919,65

794.505,71

348.000,00

406.000,00

348.000,00

348.000,00

1.965.340,17

704.491,00
78.639,00

704.491,00

704.491,00

704.491,00

546.397,60

5.129.159,60

136.600,00
20.000,00

20.000,00

14.161,00
500,00
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