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Balanssteun Residentie Orkest en Paard van Troje  

Geachte voorzitter, 

 

In het Voortgangsbericht Cultuur van 13 oktober 2015 (BOW/2015.412 – RIS 287210) heb ik aangegeven 

dat ik overwoog om het Paard van Troje en het Residentie Orkest éénmalig balanssteun toe te kennen. 

Inmiddels heeft het college besloten deze balanssteun toe te kennen. Het doel is om beide instellingen een 

gezonde financieel en inhoudelijke uitgangspositie te verschaffen ter voorbereiding op het 

meerjarenbeleidsplan kunst en cultuur 2017-2020. Met deze brief informeer ik u hierover nader.   

 

Zowel het Paard van Troje als het Residentie Orkest hebben een dusdanig negatief eigen vermogen, dat niet 

verwacht kan worden dat zij op eigen kracht kunnen komen tot een neutrale vermogenspositie aan het einde 

van deze beleidsperiode 2013-2016. Hier staat tegenover dat beide instellingen, die van groot belang zijn 

voor de Haagse culturele infrastructuur, zowel qua functie en zichtbaarheid als in hun rol van 

samenwerkingspartner met diverse andere (culturele) partijen, veerkracht hebben getoond en hun 

businessmodel en bedrijfsvoering dusdanig hebben aangepast dat er vertrouwen is in een gezonde 

bedrijfsvoering in de toekomst.  

 

De hoogte van de balanssteun is in overleg tussen gemeente en instellingen bepaald aan de hand van een 

analyse van de meest recente jaarrekeningen van de betrokken instellingen en de prognoses voor het 

exploitatieresultaat voor 2015. Voorts hebben de instellingen inzicht gegeven in de maatregelen die ze 

hebben genomen om bedrijfsmatig ‘in control’ te blijven. De voorwaarde die de gemeente verder oplegt is 

dat de eenmalige balanssteun dient te worden verwerkt in de jaarrekening 2015 van de instellingen. De 

jaarrekening 2015 met controleverklaring van de accountant is de basis voor de vaststelling van de 

eenmalige balanssteun door de gemeente. Pas dan wordt de balanssteun definitief (medio 2016). Hiermee 

wordt geborgd dat de balanssteun ook daadwerkelijk balanssteun is en niet wordt aangewend voor andere 

zaken. 
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Met inachtneming van het bovenstaande heeft het college besloten de genoemde instellingen éénmalig 

balanssteun toe te kennen. De hoogte van de balanssteun bedraagt € 338.000 voor het Residentie Orkest en   

€ 84.000 voor het Paard van Troje.  

 

Met vriendelijke groet, 

De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, 

 

Joris Wijsmuller 


