
Beeldvormende raad 5 maart 2015 

 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Een artiest vroeg: “Waarom wil Doetinchem een Kabelbaan? Doetinchem heeft al een 
toeristische attractie. De belangstelling voor Amphion is zo groot dat we dranghekken 
hebben moeten plaatsen”. Zonder flauwekul: wij zijn van mening dat een cultureel arme 
gemeente er één zonder leefbaarheid is. Daar helpt geen enkele toeristische attractie aan? 
 
Aangaande de uitgewerkte cultuur scenario’s in het kader van de kerntakendiscussie zijn de 
eerste en de vierde buiten proportioneel en wat ons betreft daarom niet zinvol. Blijven twee 
denkrichtingen over, waarbij optie 2 op dit moment het zinvolst lijkt. Daarover gaan we 
graag met het college, u als raad en met onze collega instellingen hierover in gesprek. 
 
Verregaande samenwerking in de branche in de brede regio over de gemeentegrenzen 
levert de meeste winst op, maar ook samenwerking binnen de stad is een serieuze optie. 
Niet alle instellingen passen even goed bij elkaar, ondanks dat ze allemaal onder cultuur 
vallen. Wij kunnen ons met de Gruitpoort een serieuze samenwerking voorstellen. 
 
‘Muziekcentrum Amphion’ vinden wij een sympathieke gedachte. Maar niet ten koste van 
alles: als wij lezen ‘openbare repetitie van orkesten’ denken wij: pas op voor het Dru effect.  
Dat u als terugtredende gemeente toezeggingen doet aan anderen, die Amphion niet waar 
kan maken!  Kortom waak voor overspannen verwachtingen m.b.t. bezuinigingen én maak 
keuzes! Hanteer niet de kaasschaaf! 
 
Zowel de maatschappelijke als de economische waarde van cultuur en een 
theatervoorziening voor een regio is hoger dan de maatschappelijke kosten. Een stad is 
aantrekkelijker met een goede theatervoorziening voor huizen zoekers en vestiging van 
bedrijven. 
 
100.000 bezoekers die per jaar geld uit geven aan professionele voorstellingen, duizenden 
bezoekers voor amateurverenigingen die een professioneel podium en begeleiding krijgen 
bij deze uitvoeringen. 
Daarnaast zijn er de nodige schoolvoorstellingen en vele commerciële verhuringen.  
 
Per dag zitten honderden mensen te eten in de horeca van Doetinchem – waar de relatie 
uitstekend mee is - alvorens ze naar het theater gaan en duizenden bezoekers parkeren 
maandelijks in de gemeentelijke parkeergarages.   
 
En natuurlijk vinden wij dat bedrijfsmatig- en cultureel ondernemerschap geëist mag worden 
en ook wij zijn voor culturele verbindingen met maatschappelijke instellingen, 
onderwijspartners en het bedrijfsleven. We leggen verbindingen met onze collega 
instellingen zoals het Cultuurkwartier.  
 
Dankzij een goed strategisch plan en goede jaarplanningen hebben we kans  gezien zowel 
kwalitatief als financieel de geplande resultaten te behalen. 



 
Wij hebben sponsoren, de snelst groeiende business club van de Achterhoek en 2000 
vrienden van de Schouwburg. Kortom wij generen (buiten de gebouwslasten) 70% van onze 
eigen opbrengsten! 
 
Zadel Amphion ook niet met een financieel onmogelijke opdracht op. Anders gezegd maak 
keuzes! Vanaf de nieuwbouw zijn niet alle huisvestingslasten gesubsidieerd en verdienen wij 
daarmee de eerste bezuiniging van € 100.000,-.  
 
Daarnaast is de afgelopen twee seizoenen reeds een bezuiniging van 10% doorgevoerd. Wij 
slokken verhoudingsgewijs veel subsidie op, maar daar krijgt de stad én de regio veel voor 
terug. Benchmarkt leert dat landelijk gezien de subsidiebijdrage per inwoner relatief laag is.   
 
Want als de lokale overheid echter alles overlaat aan de markt zal de vraag naar 
cultuurparticipatie en cultuurbeleving verdwijnen. Dan krimpt de Achterhoek niet alleen, 
dan loopt ze letterlijk en figuurlijk leeg.  
 
Kortom: we leveren met beperkte middelen als een kleine maar gedreven en professionele 
organisatie al een stevige bijdrage aan de regio en willen graag kijken waar nog meer 
kostenbesparingen te halen zijn, maar er is een kritische grens.  
 
Wij gaan graag met u verder kijken hoe we scenario twee zinvol kunnen uitwerken. 
 
Bedankt voor uw aandacht. 


