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Voorstel: 
1. Er zijn geen wensen en bedenkingen ten aanzien van het verstrekken van een 

borgstelling aan NV Amphion voor het verkrijgen van een lening van € 500.000,- 
bij de Bank Nederlandse Gemeenten. 

2. Het besluit van burgemeester en wethouders om geheimhouding op te leggen 
op zijn besluit en de bijlagen bij dit raadsvoorstel, bekrachtigen op basis van 
artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onderdeel g van de 
Wet openbaarheid van bestuur. 
  

Inleiding 
De liquiditeitsproblemen van NV Amphion als gevolg van de toestand van de gevel en de 
juridische procedures brengen de lopende exploitatie op korte termijn in gevaar. 
De aandeelhoudersvergadering van NV Amphion heeft op 11 maart 2015 besloten dat de 
aandeelhouders een borgstelling verstrekken aan Amphion om een lening bij de Bank 
Nederlandse Gemeenten mogelijk te maken.  
 
Kern 
Schouwburg Amphion heeft de afgelopen twee jaar haar eigen vermogen nagenoeg uitgeput. 
Het betreft de kosten in de voortgang van de lopende juridische procedures, zoals 
onderzoeks- en advieskosten, tijdelijke veiligheidsmaatregelen, gevelinspecties, kleine 
aanpassingen en reparaties en juridische bijstandskosten.  
Het punt is bijna bereikt waarop binnen NV Amphion niet langer geld beschikbaar is om 
verplichtingen aan te gaan, hetgeen de bedrijfsvoering in gevaar brengt. Hierover zijn de 
colleges van burgemeester en wethouders op 19 november 2014 en 3 maart 2015 uitgebreid 
schriftelijk geïnformeerd.  
 
De aandeelhouders (naast Doetinchem ook de gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek en 
Montferland) hebben 11 maart 2015 besloten de aandeelhoudende gemeenten te vragen 
gezamenlijk borg te staan voor de aanvraag door NV Amphion van een lening van € 500.000,- 
bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Hiermee wordt de liquiditeit op niveau gebracht. De vier 
gemeenten staan borg voor rente en aflossing gedurende 30 jaar. 
 
Financiën 
Op basis van de jaarrekeningresultaten van de afgelopen jaren en de begroting 2015 trekken 
wij de conclusie dat de exploitatie van Amphion weinig tot geen ruimte biedt om zelfstandig 
financiële tegenvallers op te vangen. Ook wordt onvoldoende eigen vermogen opgebouwd om 
toekomstige vervangingsinvesteringen in de huisvesting zelfstandig te kunnen financieren. 
In 2013 heeft de gemeente Doetinchem een eenmalige aanvullende subsidie verstrekt van 
€ 124.000,- voor de versterking van haar risicoreserve. Deze is inmiddels volledig ingezet om 
de kosten voortvloeiend uit de gevelproblematiek op te vangen. 
 
Er is op dit moment nog geen zicht op de aansprakelijkheid voor de kosten als gevolg van de 
toestand van de gevel. De lening met garantstelling lost op korte termijn een 
liquiditeitsprobleem op voor Amphion. Op de lange termijn komt de exploitatie van Amphion 
verder onder druk door de rente- en aflossingsverplichtingen die voortkomen uit deze lening.  



De afhankelijkheid van de gemeente Doetinchem als subsidieverstrekker wordt hiermee 
groter. Er blijft een reële kans dat Amphion in de toekomst wederom financiële ondersteuning 
nodig heeft of dat de gemeente Doetinchem wordt aangesproken op de verstrekte garantie. 
Een gemeentegarantie aan Amphion heeft hiermee een hoog risicoprofiel.  
 
Bij borgstellingen groter dan € 100.000,- moeten wij de gemeenteraad verplicht vragen wat u 
ervan vindt. Met het raadsbesluit (27 november 2014) over de Wet markt en overheid valt 
Schouwburg Amphion onder de noemer ‘Algemeen belang’. 
Bovendien is er sprake van een publieke taak om cultuurparticipatie door middel van een 
regionale voorziening in het centrum van Doetinchem te faciliteren. Het nu niet verlenen van 
een borgstelling brengt Amphion als culturele voorziening in zwaar weer omdat haar dagelijkse 
bedrijfsvoering in het geding komt. 
 
Voorstel 
Ondanks het hoge financiële risicoprofiel is het vanuit de publieke taak wenselijk de 
borgstelling aan te gaan. Wij stellen u voor als gemeente Doetinchem de volledige borgstelling 
van € 500.000,- op u te nemen. 
Met een percentage aandelen van 89% zou Doetinchem op een borgstelling van € 450.000,- en 
de andere drie gemeenten op € 50.000,- komen. Wij maken met de drie andere 
aandeelhouders afspraken dat mocht het onverhoopt ooit tot een betalingsverplichting richting 
de Bank Nederlandse Gemeenten komen, wij als Doetinchem een beroep kunnen doen op de 
overige aandeelhouders naar rato van hun aandelen. Hiermee is de procedure een stuk 
eenvoudiger en hoeven niet alle vier de gemeenteraden in vertrouwen te worden genomen.  
 
Mocht u wensen en bedenkingen tegen het verstrekken van deze borgstelling hebben, dan kunt 
u dat inbrengen bij de behandeling van dit voorstel. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
ing. N. van Waart,      bc. N.E. Joosten, 
secretaris        burgemeester 
 
 
 


