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Het college besluit om: 

 In te stemmen met de Business case Koningshof; 

 De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof voor 
2017 voorlopig te bepalen op 3 ton en de 
gemeentebegroting hierop aan te passen 
(verrekening met de algemene reserve); 

 De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof in de 
begroting tot uitdrukking te brengen conform de 
financiële bijlage in de businesscase; 

 In de structurele dekking van de hogere 
gemeentelijke bijdrage voorzien met de Kadernota 
2018 of uiterlijk met de programmabegroting 2018; 

 Koningshof in staat te stellen een aanvang te 
maken met de opbouw van een eigen vermogen, 
door het exploitatievoordeel 2016 bij Koningshof te 
laten (geen budgettaire gevolgen voor de 
gemeente); 

 Aan de CRM te vragen advies uit te brengen over 
de Business case Koningshof; 

 Dit voorstel aan te bieden aan de agendacommissie 
ter besluitvorming door de gemeenteraad. 
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Besluit gemeenteraad 
1. In te stemmen met de Business case Koningshof; 
2. De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof voor 

2017 voorlopig te bepalen op 3 ton en de 
gemeentebegroting hierop aan te passen 
(verrekening met de algemene reserve); 

3. De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof in de 
begroting tot uitdrukking te brengen conform de 
financiële bijlage in de businesscase; 

4. In de structurele dekking van de hogere 
gemeentelijke bijdrage voorzien met de Kadernota 
2018 of uiterlijk met de programmabegroting 2018; 

5. Koningshof in staat te stellen een aanvang te 
maken met de opbouw van een eigen vermogen, 
door het exploitatievoordeel 2016 bij Koningshof te 
laten (geen budgettaire gevolgen voor de 
gemeente). 
 
 

 

 
Bestuurssamenvatting  
In februari 2017 is tijdens de behandeling van de raadsconsultatie Koningshof uitgesproken dat de 
combinatie van scenario 4 en 5 nader wordt uitgewerkt en dat ook bekeken wordt welke 
marktpartijen bij een aantal functies een rol kunnen spelen. Met dit voorstel wordt gevraagd in te 
stemmen met de Business case Koningshof en met de daaruit voortvloeiende financiële 
consequenties.  
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Eerder over dit onderwerp uitgebrachte adviezen 
ADV-16-04165, Raadsconsultatie m.b.t. onderzoek naar toekomstscenario’s Theater Koningshof, 13 
september 2016 
ADV-17-04438, Raadsconsultatie scenariokeuze Koningshof, 21 februari 2017 
 
Inhoud/toelichting 
In februari 2017 is de raadsconsultatie scenariokeuze Koningshof met u besproken. Belangrijkste 
uitkomst van deze consultatie was dat bij de nadere uitwerking van de combinatie van scenario 4 
en 5 ook bekeken wordt welke markpartijen op een aantal functies een rol kunnen spelen, 
bijvoorbeeld op het gebied van horeca of anderszins. Daarnaast is toegezegd dat: 
 

 Er wordt toegewerkt naar een uitwerking scenario’s Koningshof zodat eind april 
besluitvorming kan plaatsvinden.  

 De noodzakelijke investeringen aan het gebouw worden ook betrokken bij de uitwerking.  
Als er sprake is van evidente verschillen in investeringen tussen de uit te werken scenario’s, 
zal dit ook tot uitdrukking komen in het raadsvoorstel.  

 De eerder gedane toezegging dat de gemeenteraad maandelijks rapportages ontvangt over 
de ontwikkelingen bij Koningshof wordt herhaald.  

 
DSP 
Na de raadsconsultatie heeft DSP-groep opdracht gekregen om een document op te stellen waarin 
voor de combinatie van scenario 4 en 5 wordt ingegaan op het programma op hoofdlijnen, een 
samenwerkingsstructuur die borgt dat er invulling wordt gegeven aan deze programmering en de 
invloed van de programmering op de exploitatie.  
 
DSP heeft daarvoor opnieuw gesprekken gevoerd met culturele en sociaal-maatschappelijke 
partners. Allereerst hebben ze interviews gehouden, vervolgens een groepsbijeenkomst met 
culturele partners en met sociaal-maatschappelijke partners. Tot slot zijn twee ronde 
tafelconferenties belegd waarbij zowel culturele als sociaal-maatschappelijke partners actief 
betrokken waren. Deze bijeenkomsten waren erg positief en er is geconstateerd dat er veel 
draagvlak is voor de inhoud van het scenario en de organisatie op hoofdlijnen.   
 
DSP heeft aan de hand van de input van de diverse partijen de Business case Koningshof opgesteld. 

Hierin is de nieuwe toekomst voor Koningshof in beeld gebracht. Koningshof als een bruisend huis 

van Maassluis, waar ontmoeting en verbinding plaatsvindt en dat leeft in Maassluis. Hierbij is 

cultuur het fundament van Koningshof, zowel als doel als middel.  

De volgende partijen hebben aangegeven een actieve rol te willen vervullen bij de ontwikkeling en 

uitvoering van de toekomstige brede activiteiten in Koningshof:  

 Koningshof 

 Muziek@Maassluis 

 Jeugdtheaterhuis 

 Bibliotheek 

 E25 Welzijn 

 STOED 
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 Seniorenwelzijn 

 PKN Maassluis 
 
De CRM zal gevraagd worden advies uit te brengen over de business case.  
 
Programma op hoofdlijnen 
Het programma op hoofdlijnen omvat zowel muziek en theater als film op eigen initiatief (uit 
Maassluis en omgeving) en op uitnodiging, zowel amateurs als professionals. Gericht aanbod dat 
aansluit bij de behoefte in Maassluis en niet alleen receptief is, maar ook gericht is op leren, 
presenteren en co-creatie. Hierbij aandacht gevend aan mensen voor wie deelname aan de 
samenleving en cultuur geen vanzelfsprekendheid is. Ontmoeten en nieuwe contacten leggen, om 
eenzaamheid te voorkomen en saamhorigheid en samenleven te bevorderen.  
 
In de samenstelling van het programma zal zo veel als mogelijk worden samengewerkt met lokale 
partners. Lokale voorstellingen krijgen dan ook nadrukkelijk voorrang in de agenda. De kernpartners 
zullen zich inzetten om brede activiteiten, die aansluiten bij het plaatselijk draagvlak en 
belangstelling, tot stand te brengen. Door cross-overs te realiseren zal er een gevarieerd aanbod 
ontstaan. Bijvoorbeeld E25 organiseert een activiteit voor jongeren en maakt gebruik van 
ondersteuning door het Jeugdtheaterhuis. Tijdens het doorlopen proces is al gebleken dat partners 
elkaar gemakkelijk kunnen vinden waardoor al meerwaarde is ontstaan. Een voorbeeld hiervan is 
dat er een Syriëdag wordt voorbereid door vrijwilligers, die zich bekommeren om het lot van 
Vluchtelingen en onder meer bij Taalfront van de Bibliotheek betrokken zijn. Deze dag was het  
letterlijk en figuurlijk proeven van andere culturen, waarbij migranten uit Maassluis zelf ook konden 
musiceren, dansen en koken in Koningshof. 
 
Het theater verhoudt zich actief tot de omgeving en de daar aanwezige doelgroepen. Doordat het 
theater gericht is op de volle diversiteit van de bevolking van Maassluis zal op den duur het aantal 
voorstellingen toenemen naar ongeveer 75 professionele voorstellingen op jaarbasis, zodat voor 
iedereen in Maassluis met voldoende regelmaat een aantrekkelijk programma wordt geboden. 
Hierbij gaat het niet alleen over cabaret en muziek maar ook bijvoorbeeld om jeugdvoorstellingen. 
 
Als Koningshof de centrale plek wordt voor presenteren, leren en ontmoeten dan mag zeker het 
onderdeel film daarin niet ontbreken. Film sluit aan op de tijdgeest waarin beeldtaal steeds 
belangrijker wordt. Bovendien biedt het de mogelijkheid om Koningshof breder te positioneren en 
andere en nieuwe groepen gebruik te laten maken van de faciliteiten van Koningshof. Maar dan 
moet film ook veel systematischer en structureler worden neergezet.  Het filmprogramma zal in 
samenwerking met een professionele partij worden uitgevoerd. Het is overduidelijk dat, wil film als 
onderdeel van de opdracht van Koningshof succesvol zijn, hiervoor aanpassingen nodig zijn. 
Daarom is het ook meegenomen als onderdeel van de noodzakelijke investeringen in het pand (zie 
alinea: noodzakelijke investeringen). 
 
Het nieuwe Koningshof 
Bovenstaande wijkt af van wat er tot nu toe in Koningshof heeft plaatsgevonden. De omslag die 
Koningshof gaat doormaken vraagt om een integrale aanpak van de marketing waar onlosmakelijk 
ook programmering bij hoort. Ruwweg gaat het bij die omslag om het programmeren niet alleen 
voor maar ook vanuit Maassluis. Koningshof moet onderdeel zijn van de Maassluise gemeenschap 
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en in de haarvaten van de Maassluise gemeenschap haar voelsprieten open hebben staan. De 
lokale insteek is daarbij allesbepalend. Daardoor wordt geprogrammeerd met gevoel over wat 
aanslaat bij de bevolking van Maassluis en de beoogde nieuwe doelgroepen kan bereiken en 
betrekken. En door de samenwerking met de co-creatieraad wordt maximaal gebruik gemaakt van 
de samenwerking met andere organisaties waardoor lokaal vaak ook voorgaat en als eerste gebruik 
mag maken van de beschikbare data in de agenda van Koningshof. Programmering en of 
marketing op afstand past niet bij die noodzakelijke verandering.  
 
Met het voorgestelde koers zal Koningshof een gemengd cultureel en sociaal-maatschappelijk 
centrum zijn. Het sluit ook aan bij de cultuurvisie: 
-‘Theater Koningshof speelt een adviserende, faciliterende en uitvoerende rol in de gezamenlijk 
culturele programmering, zo mogelijk ook door activiteiten in de wijk te ondersteunen. Het theater 
integreert zijn programmering voor amateurgroepen en andere samenwerkingsinitiatieven in de 
gezamenlijke culturele programmering en produceert opvallende en aansprekende 
amateurproducties, of helpt mee om ze mogelijk te maken’; 
-‘Maassluisers met een beperkte mobiliteit, een beperking of isolement willen we beter in het vizier 
krijgen en hen aanbieden om deel te nemen aan cultureel aanbod dat voor hen aantrekkelijk is. 
Daarbij is het ook de uitdaging om hen ‘cultureel’ te motiveren’.  
 
Samenwerkingsstructuur 
DSP adviseert om de meest simpele en transparante bestuursstructuur te hanteren.  
Het bestuur van Stichting Koningshof is een onafhankelijk bestuur, dat verantwoording aflegt aan 
de gemeente als belangrijkste financier en vertegenwoordiger van de gemeenschap. Stichting 
Koningshof zal belast zijn met de volgende taken: 

1. Theaterprogrammering, waaronder ook film 
2. Gastprogrammering, leveren van productiecapaciteit voor activiteiten van derden en brede 

programmering 
3. Zalenverhuur, met inbegrip van het haalbaar en betaalbaar huisvesten van sociaal cultureel 

belangrijke initiatieven 
4. Exploitatie van de horeca 
5. Beheer en onderhoud van het pand Koningshof. 

 
Koningshof richt zich daarbij op sociaal-maatschappelijke activiteiten waarbij cultuur de drager is.  
 
Om de continuïteit van een breed programma te bevorderen wordt een co-creatieraad ingesteld. 
Deze bestaat uit culturele en sociaal-maatschappelijke partijen die samen verantwoordelijkheid 
nemen voor de collectieve activiteiten in Koningshof. Alle betrokkenen zijn medeverantwoordelijk 
en kunnen op hun bijdragen worden aangesproken. Om een degelijk fundament te leggen onder 
deze samenwerking is het wenselijk een convenant met afspraken over ieders inbreng en het te 
bereiken resultaat af te sluiten. Commitment van partijen zal niet leiden tot extra subsidie.  
 
Het college onderschrijft het advies van DSP en heeft voorkeur voor een model met een directeur-
programmeur die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van Koningshof en een klein 
onafhankelijk bestuur op afstand kent. Het college kiest niet voor een model waarin kernpartners 
zijn vertegenwoordigd in het bestuur. In dit laatste geval zouden er tegengestelde belangen kunnen 
optreden, doordat kernpartners dan aanbieder en afnemer tegelijkertijd zijn. Een organisatie die én 
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(mede)bestuurder is van de stichting én klant is, komt in een spagaat terecht.  
 
Uitbesteding 
In het kader van de toezegging om te bekijken of marktpartijen een rol kunnen spelen, is uitvoerig 
gesproken met een horeca-exploitant. Deze heeft aangegeven dat met het verbeteren van de 
horeca en de uitstraling ervan de opbrengsten vergroot kunnen worden. Horeca is een 
bedrijfsonderdeel dat winst genereert die wordt ingezet voor de dekking van de kosten van de 
programmering. De kwaliteit van de horeca moet ondersteunend en passend zijn bij de 
programma-activiteiten. Er moet ook horeca zijn op momenten dat er weinig te verdienen valt. Dat 
staat haaks op de motieven van een commerciële uitbater die uit is op een zo groot mogelijke 
verdiencapaciteit.  
 
Ook dreigt het gevaar van paracommercie en derhalve conflicten met lokale ondernemers, doordat 
de huurprijs die Koningshof aan de gemeente betaalt maar een deel van de werkelijke kosten 
omvat. Indien de gemeente een volledige horeca-vergunning verleent, is het voorspelbaar dat de 
gemeente (net als in veel vergelijkbare situaties in den lande) in conflict komt met de plaatselijke 
horeca. Verhoogt de gemeente de huurprijs naar het niveau van de werkelijke kosten dan is 
exploitatie voor een horeca-exploitant niet meer aantrekkelijk. Moet de exploitant het stellen met 
een beperkte horecavergunning (alleen programma-gerelateerde horeca) dan is dit voor de 
commerciële horeca-exploitant niet haalbaar.  
 
Uitbesteding van de totale exploitatie is ook niet aan te bevelen omdat er steeds een spanningsveld 
is tussen een zo groot mogelijke verdiencapaciteit enerzijds en de kwaliteit, diversiteit en omvang 
van de programmering en de vitale connectie van het programma met de omgeving van Maassluis 
anderzijds. Verhuur en horeca zijn de activiteiten die opbrengsten genereren ten behoeve van de 
andere activiteiten. De drang is groot om te bezuinigen op de kwaliteit, diversiteit en omvang van 
de programmering om de noodzakelijke rentabiliteit te realiseren.  
 
Om bovenstaande redenen wordt gekozen om de horeca en exploitatie in Koningshof in eigen 
beheer te houden. 
 
Noodzakelijke investeringen 
Om het publiek goed te kunnen bedienen en van Koningshof een aantrekkelijk centrum te maken 
met een warme uitstraling zijn investeringen noodzakelijk. Belangrijkste investeringen voor het 
gekozen scenario zijn de investeringen in de tribune en in film.  
 
Om de nieuwe koers te kunnen varen zal de zaal een kwaliteitsslag moeten ondergaan. Door de 
bezoekerscapaciteit terug te brengen naar 250 (ipv 320) stoelen ontstaan er betere zichtlijnen 
(steilere tribune met meer comfort biedende stoelen). Het gemiddeld aantal verkochte stoelen per 
evenement zal net als in andere vergelijkbare plaatsen als Maassluis de 250 slechts zelden 
overschrijden. Het gaat dan ook niet ten koste van de bezettingsgraad zoals genoemd in de 
business case en die gebaseerd is op 250 stoelen.  
 
Ook voor de film is aanpassing van de zaal en de technische uitrusting noodzakelijk.  
 
Andere noodzakelijke investeringen zijn het theatervelours, het geluid, de verlichting en de genie. 
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De kosten van de noodzakelijke investeringen zien er als volgt uit (zie 7.5 in de business case):  
 
 

 
 
Daarnaast worden er investeringen voor een beter gebouw benoemd. Een aantal problemen, die al 
sinds de laatste verbouwing bestaat, wordt hiermee opgelost. De kosten zijn nog niet bekend. En 
tot slot investeringen voor een goede uitstraling (indicatie € 50.000). De ontvangst- en 
verblijfskwaliteit moeten verbeterd worden. De inrichting moet uitnodigen om te blijven, te 
ontmoeten en natuurlijk daarbij ook te consumeren, samen te eten en te drinken.  
Er zal nog bekeken worden wie de kosten van deze investeringen zal dragen.  
 
Financiële consequenties 
De afgelopen jaren werd het subsidiebudget ten behoeve van Theater Koningshof gekenmerkt door 
(forse) overschrijdingen, waardoor de feitelijke gemeentelijke bijdrage substantieel hoger was dan 
de primaire raming.  Het huidige bestuur heeft medio vorig jaar de begroting 2016 bijgesteld naar 
een niveau van circa € 280.000,-. Het voorlopig gerealiseerde exploitatietekort over 2016 van 
Koningshof bedraagt circa € 215.000,- en is daarmee aanmerkelijk gunstiger dan geraamd.  
In de begroting van Koningshof over 2016 en 2017 zijn de kosten van de door de gemeente 
aangestelde interim-manager niet inbegrepen. Voor de periode april-december 2016 bedroegen de 
kosten voor interim-management ca. € 60.000,-. De totale gemeentelijke lasten over 2016 voor 
Koningshof bedroegen hierdoor ca. € 275.000,- (215+60). 
 
Door de slechte financiële situatie van de afgelopen jaren heeft het bestuur van Koningshof geen 
eigen vermogen kunnen opbouwen om tegenvallers zelf te kunnen opvangen. Een zeker eigen 
vermogen is noodzakelijk om fluctuaties in de financieringsbehoefte en exploitatie-resultaten te 
kunnen opvangen. Gelet op de geprognosticeerde omzet (oplopend ca. € 1,- mln.) en de 
onzekerheden in de branche, is naar ons oordeel een eigen vermogen van tenminste 1 ton nodig. 
Wij stellen daarom voor om het subsidie 2016 aan Koningshof vast te stellen op het bedrag van de 
raming. Hierdoor wordt bij Koningshof een eigen vermogen gevormd van ca. € 65.000,-, zijnde het 
verschil tussen het geraamde en voorlopig gerealiseerde exploitatietekort.  
In onze exploitatie over 2016 is rekening gehouden met een subsidie van € 280.000,-,  zodat dit 
geen budgettaire gevolgen heeft voor de gemeente. Daarnaast willen wij Koningshof toestaan om 
het eigen vermogen te laten groeien tot 1 ton. 
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De primaire begroting voor 2017 op basis van going-concern is geraamd  op circa € 260.000,-. (excl. 
interim-management). De exploitatie over 2017 gedurende het 1e  kwartaal verloopt naar 
verwachting, maar de tijd is nog tekort om voor het gehele jaar een voorspelling te doen. 
Bovendien wordt 2017 als transitiejaar gezien, met naar verwachting enkele (incidentele) lasten.   
Naar verwachting zal vanaf september het interim-management worden geïntegreerd binnen 
Koningshof, waardoor de kosten van Koningshof zullen toenemen t.o.v. de begroting op basis van 
going-concern. Hier staat tegenover dat de kosten van interim-management bij de gemeente 
wegvallen. Mede gelet op de onzekerheden in dit transitiejaar gaan wij uit van een gemeentelijke 
bijdrage aan Koningshof voor 2017 van voorlopig 3 ton. 
 
Door BMC Advies is vorig jaar onderzoek gedaan naar de toekomstmogelijkheden van Koningshof. 
In het rapport van BMC Advies worden enkele scenario’s uitgewerkt. De gemeentelijke bijdrage bij 
een scenario vergelijkbaar met scenario 4 en/of 5 bedraagt volgens BMC Advies normatief 3 ton, 
met een bandbreedte van min en plus € 50.000,-. 
Na enkele gesprekken over onder andere  de concept meerjarenbegroting 2018-2022 zijn het 
bestuur van Koningshof en wij van mening dat het genoemde structurele subsidiebedrag ter 
grootte van € 310.000,- (excl. inflatie) realistisch en passend is bij het uitgewerkte scenario. Voor 
2018 is er een incidenteel aanvullend bedrag nodig van bijna € 30.000,- dat vervolgens geleidelijk 
wordt afgebouwd tot ‘0’ in 2022. Deze bedragen vallen binnen de bandbreedte die door BMC 
Advies in haar rapport is aangegeven. 
De gecomprimeerde exploitatiebegroting van Koningshof ziet er als volgt uit: 
 
 

 
 
Voor de details verwijzen wij kortheidshalve naar de businesscase.  
Het bestuur van Koningshof gaat uit van een opbrengststijging van € 650.000,- in 2018 naar ruim 9 
ton in 2022; dit is een stijging van 40%. De geraamde stijging van de kosten is voor een belangrijk 
deel gerelateerd aan de opbrengstenkant. Wanneer de opbrengststijging tegenvalt zullen de kosten 
ook dalen, maar mogelijk niet evenredig. Voor dit risico dient Koningshof een buffer in de vorm van 
eigen vermogen aan te houden. De reservering van het exploitatie-resultaat 2016 (na subsidie 
gemeente) is een goede eerste stap om een voldoende eigen vermogen op te bouwen. 
 
De gemiddelde bijdrage van gemeenten met een vergelijkbare schaalgrootte in een voorziening als 
Koningshof bedraagt volgens BMC Advies € 16,- per inwoner. Uitgedrukt in een bedrag per inwoner 
komt de voorgestelde gemeentelijke bijdrage aan Koningshof uit op een bedrag van ca. € 10,- per 
inwoner.  Met de Kadernota 2018 zullen wij de gemeentelijke bijdrage zoals hiervoor is aangegeven 
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in een sluitend financieel meerjarenperspectief opnemen. 
 
Het bestuur van Koningshof wil op korte termijn een aantal investeringen realiseren om de 
aantrekkelijkheid van het voorzieningencomplex te verbeteren. In overleg met de gemeente wordt 
nog bezien of en in hoeverre de betreffende investeringen door de gemeente of Koningshof gedaan 
worden. In de meerjarenbegroting van Koningshof is de toename van de afschrijvingslasten 
geraamd op een bedrag van € 30.000,-.  
Het ligt in de rede te veronderstellen dat Koningshof alleen de nodige financieringsmiddelen kan 
aantrekken wanneer de gemeente daarvoor een garantie afgeeft. Wanneer dit nodig is zullen wij 
deze garantie geven.  
 
Financieel komen wij tot het volgende advies: 
 

 De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof voor 2017 voorlopig te bepalen op 3 ton en de 
gemeentebegroting hierop aan te passen (verrekening met de algemene reserve); 

 De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof voor 2018 en verdere jaren in de programma-
begroting tot uitdrukking te brengen conform de financiële bijlage in de businesscase; 

 In de structurele dekking van de hogere gemeentelijke bijdrage voorzien met de Kadernota 
2018 of uiterlijk met de programmabegroting 2018; 

 Koningshof in staat te stellen een aanvang te maken met de opbouw van een eigen 
vermogen, door het exploitatievoordeel 2016 bij Koningshof te laten (geen budgettaire 
gevolgen voor de gemeente). 

 
Inkoop en aanbesteding 
Deze paragraaf is niet van toepassing. 
 
Personele en organisatorische consequenties 
Deze paragraaf is niet van toepassing. 
 
Juridische consequenties 
Deze paragraaf is niet van toepassing. 
 
Communicatieparagraaf 
Er zal een persbericht worden opgesteld.  
De CRM zal om advies worden gevraagd en de kernpartners zullen worden geïnformeerd.   
 
Voorstel aan de gemeenteraad 
Het college stelt de gemeenteraad voor: 

1. In te stemmen met de Business case Koningshof; 
2. De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof voor 2017 voorlopig te bepalen op 3 ton en de 

gemeentebegroting hierop aan te passen (verrekening met de algemene reserve); 
3. De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof in de begroting tot uitdrukking te brengen 

conform de financiële bijlage in de businesscase; 
4. In de structurele dekking van de hogere gemeentelijke bijdrage voorzien met de Kadernota 

2018 of uiterlijk met de programmabegroting 2018; 
5. Koningshof in staat te stellen een aanvang te maken met de opbouw van een eigen 
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vermogen, door het exploitatievoordeel 2016 bij Koningshof te laten (geen budgettaire 
gevolgen voor de gemeente). 
 

 
Bijlagen 
Business case Koningshof 
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Raadsbesluit 
 
De raad van de gemeente Maassluis; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester wethouders d.d. 21 april 2017 
 
besluit 
 
in te stemmen met 

1. De Business case Koningshof; 
2. De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof voor 2017 voorlopig te bepalen op 3 ton en de 

gemeentebegroting hierop aan te passen (verrekening met de algemene reserve); 
3. De gemeentelijke bijdrage aan Koningshof in de begroting tot uitdrukking te brengen 

conform de financiële bijlage in de businesscase; 
4. In de structurele dekking van de hogere gemeentelijke bijdrage voorzien met de Kadernota 

2018 of uiterlijk met de programmabegroting 2018; 
5. Koningshof in staat te stellen een aanvang te maken met de opbouw van een eigen 

vermogen, door het exploitatievoordeel 2016 bij Koningshof te laten (geen budgettaire 
gevolgen voor de gemeente). 
 
 

 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maassluis van datum 
gemeenteraad. 
 
 
de griffier, 
 
 
mr. R. van der Hoek  

de voorzitter, 
 
 
dr. T.J. Haan 

 
 


