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Start Twents Poppodium
Afgelopen dinsdag hebben de colleges van Hengelo en Enschede kennisgenomen van de

aanstaande oprichting van een nieuw Twents poppodium. U bent hier actief over geïnformeerd

door het college met een brief.

Subsidieaanvraag
Volgende stap is dat er een formele subsidieaanvraag wordt ingediend door het nieuwe

poppodium. Bij de subsidieverlening zullen er o.a. afspraken gemaakt worden over exploitatie,

programmering, educatie en inzet vrijwilligers. De behandeling van de subsidieaanvraag (door

het college) zal plaatsvinden binnen het geldende beleidskader voor gesubsidieerde

instellingen.

De maand maart zal gebruikt worden om de organisatie neer te zetten. De Raad van Toezicht

wordt opgericht, er worden nieuwe leden geworden. Bestaande programmering zal doorgang

vinden, het uitgangspunt is dat het Poppodium 1 april a.s. operationeel zal zijn.

Financiën
De financiering vanuit de gemeente Enschede voor het Twentse poppodium ziet er als

volgt uit:

Programmasubsidie 365.464 euro

Huur 308.959 euro

Gebouwgebondenlasten (gas water licht,

service, onderhoud, gebouwgebonden

installaties

106.665 euro

Totaal: 781.088 euro

De subsidie voor 2018 is voor de periode 1 april 2018 – 31 december 2018. De

bezuinigingsopgave van 50.000 euro is verwerkt in deze subsidie. De kosten voor de

huur en gebouwgebonden lasten liggen lager dan voorheen, omdat er van minder
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ruimtes gebruik wordt gemaakt. Onderdeel hiervan is dat de grote zaal geëxploiteerd

gaat worden door de Twentse Schouwburg NV en het nieuwe poppodium deze zaal

een 40 keer per jaar gaat gebruiken. De subsidie voor volgend jaar zal hoger liggen,

omdat de subsidie dan voor het gehele jaar is. Op basis van de ervaringen van dit jaar

zou kunnen blijken dat er toch meer/andere ruimtebehoefte is.

Curator
De curator is leidend in de afhandeling van het faillissement van de Stichting Atak. Wij

zullen vanuit de gemeente – voor zover wij daar invloed op hebben – zoveel als

mogelijk bijdragen aan een snelle afhandeling van dat faillissement. De

huurovereenkomst is met de Stichting Atak per 31 maart 2018 opgezegd.

Vrijwilligers
Zoals eerder aangegeven zijn de vrijwilligers van stichting Atak geïnformeerd over het

nieuwe poppodium. Naar aanleiding van deze bijeenkomst hebben zich inmiddels al 30

vrijwilligers gemeld die betrokken willen worden bij het nieuwe poppodium. Er zijn

gesprekken geweest en er zijn vrijwilligers die reeds diensten hebben meegedraaid bij

Metropool.

Vervolg updates nieuw poppodium
De komende twee weken zal er geen update verschijnen. De laatste update van de

ontwikkelingen rondom het poppodium zult u ontvangen op 16 maart, de vrijdag voor

de verkiezingen.

Tijdlijn

· Maart subsidiebeschikking beide gemeenten en implementatie governance- en

organisatiestructuur poppodium

· April uitgangspunt poppodium operationeel


