
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In december 2021 informeerden wij u over ons principebesluit tot verzelfstandiging 

van het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) in Haren. Hieraan lag een onderzoek 

naar verschillende scenario’s van verzelfstandigen ten grondslag. Inmiddels is de 

voorgenomen verzelfstandiging uitgewerkt in een reorganisatieplan en zijn wij 

overgegaan tot een definitief besluit. In deze brief lichten we het reorganisatieplan en 

daarmee ons besluit toe. 

 

Aanleiding 

Het CKC vormt al ruim 30 jaar het culturele hart van Haren. Inwoners kunnen hier 

door het volgen van cursussen en lessen actief bezig zijn met kunst en cultuur. Als 

gemeentelijk onderdeel ging het CKC na de herindeling over van Haren naar 

Groningen. Bij de gemeente Haren leefde al jaren de wens om het CKC te 

verzelfstandigen. Reden hiervoor was dat de gemeente het CKC op afstand wilde 

zetten, wat het gelijke speelveld en het cultureel ondernemerschap van de instelling 

ten goede zou komen. De knoop werd echter nooit doorgehakt. Met de herindeling 

werd deze wens onderdeel van het overdrachtsdossier voor onze nieuwe gemeente 

Groningen. In 2021 onderzochten we verschillende scenario’s voor verzelfstandiging 

van het Centrum voor Kunst en Cultuur in Haren. 

  

We keken onder meer naar het samengaan met VRIJDAG of met een vergelijkbare 

cultuurinstelling. Ons college koos in december 2021 voor het scenario van een geheel 

zelfstandig CKC in de vorm van een stichting (zie brief d.d. 21 december 2021, 

kenmerk 591765-2021). Dit past het best bij de eigenheid van Haren, sluit aan bij de 

behoeftes van de inwoners en draagt het meest bij aan de doelen van ons gemeentelijk 

cultuurbeleid. Een CKC in zelfstandige vorm kan op eigen wijze de ambities op het 

gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie verder ontwikkelen. 
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Volgvel 1 

 

In de afgelopen maanden is gewerkt aan het reorganisatieplan waarbij de personele 

consequenties in kaart zijn gebracht. Ook is een financieel kader uitgewerkt en is de 

stichtingsvorm gekozen. Op basis van dit plan hebben we als college het definitief 

besluit tot verzelfstandiging genomen.  

 

Nieuwe stichting 

Het CKC kiest een zelfstandige stichting als rechtsvorm, met een raad van toezicht. 

Dit is een veelgebruikt besturingsmodel in de culturele sector. Het gaat uit van een 

driekoppig bestuur dat als voornaamste taak heeft het adviseren van de directeur en het 

toezicht houden op de organisatie. Ons college richt na de definitieve besluitvorming 

de stichting CKC Haren op en benoemt daarbij de huidige directeur tot interim evenals 

een tijdelijke raad van toezicht (samen te stellen uit ons college). Na implementatie van de 

verzelfstandiging zal ons college terugtreden uit de raad van toezicht en worden een 

directeur-bestuurder en een definitieve raad van toezicht aangezocht. 

 

Een volledig zelfstandig CKC heeft ook het meeste draagvlak onder de inwoners van 

Haren. Deze vorm sluit goed aan op de schaal en de eigenheid van Haren, zoals ook 

uit de enquête bleek die we in 2021 hielden onder de Harense inwoners. Daarbij vormt 

de huisvesting in ’t Clockhuys samen met de Forum Bibliotheek een stevige basis voor 

de toekomst. De ambitie om de toegankelijkheid tot cultuur te vergroten door verder te 

ontwikkelen op het gebied van cultuurparticipatie en cultuureducatie, kan het best 

worden vormgegeven vanuit een instelling die goed is gehecht in de gemeenschap. Zo 

blijft de culturele infrastructuur van Haren (CKC, Forumbibliotheek en Culturele Raad 

Haren) intact. 

 

Personeel 

Het huidige CKC heeft 9 medewerkers in vaste dienst. Ook werken er 14 zzp’ers. 

Uitgangspunt is dat alle medewerkers (met een arbeidsovereenkomst) die nu 

werkzaam zijn voor het CKC per 1 januari 2023 overgaan naar de nieuwe werkgever, 

de op te richten stichting. Dat doen ze met behoud van alle rechten en verplichtingen 

die op het moment van de overgang voor hen van kracht zijn. Door de overgang is niet 

langer de gemeente werkgever, maar de stichting waarmee we als gemeente een 

subsidierelatie onderhouden. 

 

Verzelfstandiging leidt tot aansluiting bij een andere CAO, in dit geval de CAO 

Kunsteducatie (CAO KE). Medewerkers behouden echter hun rechten vanuit de CAO 

Gemeenten, doordat zij hun bestaande rechten en plichten mee over nemen. Er ligt een 

intentie met de zzp’ers die bij het CKC werken een nieuwe opdrachtovereenkomst af 

te sluiten. Hierover worden per schooljaar afspraken gemaakt. 

 

Het reorganisatieplan is voorgelegd aan de Onderdeelcommissie (OC) van DMO 

(Directie Maatschappelijke Ontwikkeling) van onze gemeente. De OC heeft inmiddels 

positief over het plan geadviseerd. Voorwaarden en garanties voor het personeel zijn 

vastgelegd in het sociaal plan, waarover we in constructief overleg zijn met het Lokaal 

Overleg. Naar verwachting kan nog in oktober (2022) tot overeenstemming worden 

gekomen. 

 

Financieel kader 

Voor het verzelfstandigd CKC is er sprake een kostendekkende exploitatie. Onderdeel 

van de exploitatie is een structurele exploitatiesubsidie vanuit de gemeente Groningen. 



Volgvel 2 

 

Deze kan worden gedekt met de beschikbare middelen voor het CKC. Daarnaast is een 

verhoging van €50.000,- opgenomen voor de ontwikkeling van nieuw aanbod dat ten 

goede komt van cultuurparticipatie in de wijken en voor de vernieuwing en verbreding 

van het huidige aanbod. De jaarlijkse subsidie komt hiermee op €603.622,- 

Uitgangspunt bij de verzelfstandiging is dat de basisfinanciering voor de komende zes 

jaren (t/m 2028) is gegarandeerd. 

 

De verzelfstandiging van het CKC gaat gepaard met eenmalige kosten in de jaren 

2023-2025 van in totaal €265.000,-. De dekking voor deze kosten is opgenomen in de 

ontwerpbegroting 2023. Omdat uw raad nog een besluit moet nemen over de begroting 

2023, hebben we het besluit tot verzelfstandiging genomen onder voorwaarde van 

vaststelling van de gemeentebegroting 2023 door uw raad.   

 

Per 1 januari 2023 wordt de verzelfstandiging geëffectueerd. Tot 1 augustus 2023 

wordt de administratie nog door de Gemeente Groningen gevoerd, waarbij de stichting 

personeel zal werven en een eigen administratie inricht en bijhoudt. Vanaf de nieuwe 

lesperiode 2023/2024 gaat de stichting geheel zelfstandig verder en wordt de 

gemeentelijke bijdrage van het CKC omgezet naar een subsidie.  

 

Huisvesting 

’t Clockhuys, waarin het CKC is gevestigd, blijft gemeentelijk eigendom. In 2021 is 

het pand geharmoniseerd. Net als medebewoner Forum heeft het CKC sindsdien een 

huurrelatie met ons Vastgoedbedrijf. 

 

Vervolg 

Met een zelfstandig CKC geven we vorm aan een langgekoesterde wens vanuit de 

voormalige gemeente Haren. Daarmee geven we invulling aan het einddoel; een CKC 

dat in staat wordt gesteld om de bewoners van Haren en omstreken zo goed mogelijk 

te bedienen op het gebied van amateurkunst.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


