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Samenvatting 
 
 
De gemeente Haren overweegt al een aantal jaren het kunst- en cultuurcentrum ’t Clockhuys 
CKC te verzelfstandigen. In 2013 heeft een extern bureau een aantal scenario’s beschreven 
voor verzelfstandiging. De gemeente heeft hieruit destijds twee voorkeursscenario’s 
benoemd, publiekrechtelijke interne verzelfstandiging en privaatrechtelijke externe 
verzelfstandiging. In juni 2015 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarbij een 
voorkeur voor privaatrechtelijke verzelfstandiging is uitgesproken. De gemeente Haren heeft 
Elmar Management verzocht een plan van aanpak voor deze verzelfstandiging op te stellen. 
Dit document bevat het projectplan daarvoor. 
 
Hierbij is een scheiding aangebracht tussen de organisatie, activiteiten en mensen van het 
kunst- en cultuurcentrum – het CKC - enerzijds en het vastgoed waarin het centrum is 
gehuisvest – ’t Clockhuys – anderzijds. De consequenties zijn voor het CKC c.q. ’t Clockhuys 
namelijk verschillend. 
 
Start van een proces van verzelfstandiging voor wat betreft het gebouw ’t Clockhuys 
betekent het in kaart brengen van verkoopmogelijkheden. Van belang daarbij voor de 
inhoud van aan verkoop verbonden voorwaarden zijn de gemeentelijke ideeën over welke 
CKC-activiteiten eventueel ook na verzelfstandiging in ’t Clockhuys zouden moeten 
plaatsvinden.  
 
Voor wat betreft het CKC-personeel en de CKC-activiteiten kan verzelfstandiging vorm 
krijgen door het inrichten van een zelfstandige privaatrechtelijke juridische entiteit met 
nader te definiëren zekerheden voor het daarin onder te brengen CKC-personeel. Tevens zou 
deze entiteit een rol kunnen hebben bij de huisvesting, te denken valt aan een positie als 
huurder. 
 
De gemeente zou desgewenst vervolgens via subsidievoorschriften randvoorwaarden 
kunnen bieden voor cultuur- en muziekeducatie in ’t Clockhuys vanuit samenwerking tussen 
bibliotheek, Culturele Raad Haren en muziekdocenten. 
 
In deze notitie wordt verder een alternatief scenario belicht waarbij vanuit de gedachte van 
sociale cohesie meerdere (semi)publieke functies in ’t Clockhuys worden ondergebracht. 
 
Dit document bevat het projectplan voor de start van privaatrechtelijke verzelfstandiging 
van zowel ’t Clockhuys als voor het CKC. In de eerstvolgende projectfase kan dit projectplan 
worden geconcretiseerd in een programma van eisen.  



4 

 

Gemeente Haren / Elmar Management 
Verzelfstandiging ’t Clockhuys CKC 

december 2016-1.6 

1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
De gemeente Haren overweegt het kunst- en cultuurcentrum ‘t Clockhuys CKC te 
verzelfstandigen. Reden hiervoor is dat de gemeente de wens heeft de verschillende rollen 
die zij bij ’t Clockhuys heeft – namelijk eigenaar, exploitant en subsidiegever – “uit elkaar” te 
halen. De gemeente beschouwt dit namelijk als een complexe structuur met gebrekkige 
flexibiliteit en een model dat leidt tot het rondpompen van subsidies.1 
 
Ter onderbouwing van besluitvorming is in 2013 in opdracht van de gemeente Haren door 
een extern bureau een onderzoek uitgevoerd2. De gemeente had als vraag voor dit 
onderzoek geformuleerd: 

“is het reëel om ’t Clockhuys af te stoten en welke gevolgen heeft dit voor de 
bedrijfsvoering en de gebruikers?” 

 
Kort samengevat is deze onderzoeksvraag bevestigend beantwoord. In het rapport worden 
de volgende vijf scenario’s genoemd: 

1. handhaving bestaande situatie 
2. publiekrechtelijke interne verzelfstandiging  
3. privaatrechtelijke externe verzelfstandiging (in een stichting en/of vereniging) 
4. privaatrechtelijke externe verzelfstandiging (in een besloten vennootschap) 
5. uitbesteding aan een marktpartij. 

 
Het college heeft de gemeenteraad gemeld dat er een voorkeur bestaat voor scenario 2, 
eventueel voorafgaand aan of gecombineerd met scenario 3.  
 
Ook de Rekenkamercommissie van de gemeente Haren concludeert in haar rapport van 13 
februari 2015 dat het in eigendom hebben van het vastgoed van ’t Clockhuys en onder meer 
‘huisbaas’ zijn van de bibliotheek, in combinatie met het als gemeente exploiteren van een 
centrum voor kunst en cultuur, tot complexiteit leidt. Daarnaast maakt het de gemeente 
minder flexibel met het veranderen van het beleid rond deze voorzieningen.3 
 
In juni 2015 is de visie van de gemeente op verzelfstandiging aangescherpt door het 
aannemen door de gemeenteraad van Haren van een motie met het verzoek aan het college 
om de in het hierboven aangehaalde rapport uit 2013 (citaat uit de motie:) ”voorgestelde 
externe privaatrechtelijke verzelfstandiging en alternatieven hiervoor te verwerken in een 
raadsvoorstel, inclusief verzelfstandiging van de muziekschool.”4 
In de zomer van 2016 is onderhavig project gestart, gericht op deze privaatrechtelijke 
verzelfstandiging. Met als eerste stap het opstellen van dit plan van aanpak.  
  

                                                      
1 Notitie College van B&W aan de gemeenteraad d.d. 26 november 2015, p.3. 
2 Corporate Real Estate Management, Rapport onderzoek toekomst ’t Clockhuys CkC gemeente Haren, 22 november 2013 
3 Rekenkamercommissie gemeente Haren, Rapportage onderzoek maatschappelijk vastgoed gemeente Haren, 13 februari 
2015, conclusies c.a., p 39 e.v.. 
4 Motie Groen Links 22 juni 2015 
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1.2 Project 
Projectdoelstelling is het verkrijgen van voldoende informatie om als gemeente een 
gefundeerde keuze te kunnen maken voor het starten van het proces van privaatrechtelijke 
verzelfstandiging van ’t Clockhuys CKC.  
De projectopdracht omvat het opstellen van een plan van aanpak voor die verzelfstandiging 
binnen de grenzen van de eerdergenoemde motie. Daarbij dient dat plan voldoende 
aanknopingspunten te bevatten voor een raadsvoorstel gericht op het daadwerkelijk starten 
van dat proces naar verzelfstandiging. 
 
De projectaanpak is zodanig dat om het project hanteerbaar te maken er met een 
gefaseerde aanpak wordt gewerkt (zie hierna 1.3). Verder wordt het project opgeknipt in 
deelonderwerpen (zie hierna 1.4).  
 
 
1.3 Fasering 
Qua fasering wordt de volgende route gevolgd, telkens met een go/no go-moment bij een 
faseovergang. 

 
Deze rapportage omvat het plan van aanpak voor de eerste fase van verzelfstandiging. De 
eerstvolgende fase bevat het opstellen van een programma van eisen voor de door de 
gemeente gekozen vorm van privaatrechtelijke verzelfstandiging. Daarna volgen ontwerp 
(gedetailleerde definities/eisen, “bestek”) en realisatie. Na test (indien relevant) kan 
implementatie plaatsvinden.  
 
Een faseovergang betekent tevens een go / no go-moment. Volgende fasen worden telkens 
(later) met faseplannen geconcretiseerd.  
 
 
1.4 Beleidskader 
 
In de navolgende rapportage wordt in hoofdstuk 2 eerst het relevante beleidskader 
geschetst. Dit betreft zowel de formele kant – het kunst- en cultuurbeleid dat de gemeente 
heeft vastgesteld – als ook de meer informele kant, in de zin van weergave van ideeën die bij 
direct betrokkenen leven. Daartoe zijn twaalf interviews gehouden. 
 
In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op diverse aspecten bij de verzelfstandiging, te weten: 

 organisatie 

 personeel 

 vastgoed  

 financiën 

 facilitaire zaken 

 juridische zaken. 
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Afsluitend wordt ingegaan op planning, kosten en risico’s.  
 
 
1.5 Bronnen 
 
De volgende bronnen zijn gebruikt: 

 de afgelopen jaren is een mogelijke verzelfstandiging van ’t Clockhuys CKC diverse 
malen onderwerp van onderzoek geweest (zie ook de voetnoten 1,2, 3 en 4 op p.4), 
de betreffende rapportages als ook de daaraan gerelateerde stukken van het College 
en de raad fungeren mede als bron voor deze rapportage 

 er zijn interviews gehouden met interne en externe betrokkenen (voor 
respondentenlijst zie bijlage 1) 

 er zijn vanuit het ambtelijk apparaat diverse overzichten aangeleverd op het gebied 
van personeel, financiën en vastgoed; deze zijn navolgend opgenomen/verwerkt.  
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2 Beleid 
 
 
2.1 Inleiding 
 
Voor het beleidsmatige kader van het beleidsterrein waarop de beoogde verzelfstandiging 
zich richt, is in kaart gebracht met welk actueel formeel beleidskader de gemeente Haren in 
2016 kunst- en cultuurbeleid voert en hoe dat beleid de basis vormt voor de onderhavige 
planopzet. Zie daarvoor hierna paragraaf 2.2.  
Daarnaast is met direct betrokken personen gesproken om aldus een beeld te krijgen van de 
ideeën over het huidige en toekomstige beleid van de gemeente Haren op het gebied van 
kunst- en cultuur, zie hierna paragraaf 2.3.  
 
 
2.2 Op maat in Haren 
 
De gemeente heeft als kader voor het beleid op het gebied van kunst en cultuur de nota “Op 
maat in Haren, Speerpuntennotitie lokaal cultuurbeleid 2013 – 2016”5. Deze nota richt zich 
op de jaren 2013 – 2016, een opvolgende nota is nog niet voorhanden.  
De gemeentelijke visie is in deze notitie als volgt verwoord (p.5): 
“Educatie en participatie met betrekking tot kunst en cultuur zijn van belang voor het 
welbevinden van onze inwoners. Wij streven naar een efficiënte culturele infrastructuur die 
past bij ‘de maat van Haren’. Onze rol is daarbij vooral faciliteren.” 
 
In de notitie wordt een aantal knelpunten geconstateerd. Hierna is ter informatie een aantal 
passages uit de notitie Op maat in Haren letterlijk6, dus als citaat, weergeven (zie ook p. 6, 7 
van de notitie): 
 
1 De verwevenheid van het gemeentelijke vastgoed met de gesubsidieerde instellingen 
Eén van deze zaken is de verwevenheid van het gemeentelijke vastgoed met de gesubsidieerde instellingen. Veel 
van onze gesubsidieerde instellingen en organisaties zijn gehuisvest in gemeentelijke gebouwen. Daarmee 
zorgen deze instellingen met hun bijdrage in de huisvesting voor inkomsten voor de gemeente. De keerzijde 
daarvan is dat keuzes met betrekking tot de betreffende instelling direct gevolgen hebben voor het 
gemeentelijke vastgoed en de gemeentelijke inkomsten. Bezuinigingen op de gesubsidieerde instellingen die 
worden ingevuld met inkrimping van huisvesting, leveren dus netto voor ons als gemeente niets of niet 
voldoende op. Het vestzak-broekzak principe, waar we in economisch gunstige tijden geen last van en zelfs 
voordeel van hadden, gaat nu knellen.  
 
Een voorbeeld hiervan is de Dickensroom. De bibliotheek heeft, om invulling te geven aan de 
bezuinigingstaakstelling, de huur van de Dickensroom opgezegd. Dit levert de bibliotheek een kostenbesparing 
van circa € 10.000,- op. Voor ’t Clockhuys-CKC echter betekent dit een huurderving van datzelfde bedrag.  
 
2 Positie ‘t Clockhuys-CKC 
Ombuigen betekent ook een herbezinning op de breedte van de gemeentelijke kerntaken. Wij stellen ons de 
vraag of het organiseren van culturele activiteiten en cultuureducatie in deze tijd nog bij deze kerntaken hoort. 
Op dit moment is ’t Clockhuys-CKC een gemeentelijke afdeling en als zodanig integraal onderdeel van het 
gemeentelijk apparaat. Het personeel is in dienst van de gemeente. Daarmee zijn wij redelijk uniek: er zijn niet 
veel gemeenten van onze omvang meer die een gemeentelijk centrum voor kunst en cultuur hebben.  
 

                                                      
5 Op maat in Haren, Speerpuntennotitie lokaal cultuurbeleid 2013 – 2016 
6 Citaten te herkennen aan verkleinde cursieve letters. 
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Zowel financieel als bestuurlijk en organisatorisch is ’t Clockhuys-CKC verknoopt met de gemeente. Dit werpt de 
vraag op of deze taken niet beter meer op afstand gezet zouden kunnen worden. Verzelfstandiging zou mogelijk 
zijn over vijf jaar wanneer vanwege natuurlijk verloop het docentenkorps in vaste gemeentelijke dienst 
ingekrompen is.  
 
3 Ombuiging bibliotheek  
De gemeenteraad heeft eind 2011 besloten dat de bibliotheek van 2013 tot en met 2016 een bedrag van in 
totaal € 85.000,- moet ombuigen, totaal 15% van de bibliotheekbegroting. Dit gaat niet zonder verstrekkende 
gevolgen voor het voorzieningenniveau en de breedte van het aanbod dat door de bibliotheek wordt 
uitgevoerd. Ook hierin moeten wij verstrekkende keuzes maken.  
 
4 Verwevenheid ‘t Clockhuys-CKC, bibliotheek, Culturele Raad Haren (CRH) 
Onderlinge verwevenheid zien we ook terug bij ‘t Clockhuys-CKC, bibliotheek en CRH. Wij ervaren dit als een 
dilemma. De genoemde drie voorzieningen werken samen en ondersteunen elkaars activiteiten met menskracht 
en organisatie. Samen scheppen zij voor een belangrijk deel het culturele klimaat in Haren. De kracht van deze 
samenwerking was altijd 
2 + 1 = 4. De CRH kan niet op een dergelijke wijze haar activiteiten organiseren zonder ondersteuning van ’t 
Clockhuys-CKC en de bibliotheek. Anderzijds kan de bibliotheek niet zonder de vrijwilligers van de CRH, 
bijvoorbeeld bij alle literaire activiteiten. Ook het onderwijs plukt vruchten doordat zij bij de organisatie van 
culturele activiteiten ondersteuning krijgen van CKC, bibliotheek of CRH. Resultaat van deze verwevenheid is 
echter ook dat keuzes maken voor de één, gevolgen heeft voor de ander.  
 
Wij constateren ook dat in deze tijd de samenwerkende partners elkaar meer dan ooit nodig hebben. De CRH 
merkt aan den lijve dat het CKC minder budget en menskracht heeft om te helpen, het onderwijs zal merken dat 
de bibliotheek zich meer op haar kerntaken terugtrekt en minder tijd en budget heeft om 
leesbevorderingsactiviteiten op scholen te organiseren. Op dit moment is zichtbaar dat de CRH met vrijwilligers 
en schaars budget de gaten vult die vallen doordat ’t Clockhuys-CKC en de bibliotheek moeten inkrimpen. 
 

Nog enkele relevante citaten: 
“De Bibliotheek Haren, de Culturele Raad Haren en het Clockhuys-Centrum voor Kunst en Cultuur zijn de drie 
grootste spelers in het Harener culturele veld. De CRH, de bibliotheek en het CKC en de samenwerking tussen 
deze organisaties zijn van essentieel belang voor de culturele infrastructuur.”(p.10)  
 
“Het is voor ons geen absolute voorwaarde dat de culturele voorzieningen in ’t Clockhuys gehuisvest blijven. Het 
gaat om de functies, niet in eerste instantie om de locatie. De verbinding is van groot belang, de locatie op zich 
is dat minder. De locatie vervult daarbij wel een ondersteunende functie.” (p.17) 

 
De financiële uitgangspunten zoals vermeld in de cultuurnota zijn als volgt (p.22). 

Cultuurnota 2013 –  2016 inzet gemeenteli jke middelen  in €  

 2013 2014 2015 2016 

Clockhuys-CKC 394.936 374.110 369.799 369.799 

CRH 32.000 32.000 32.000 32.000 

Bibliotheek 552.802 534.802 514.802 489.802 

CCBH 5.228 5.228 5.228 5.228 

Thalia 15.539 15.539 15.539 15.539 

Haren FM 12.400 12.400 12.400 12.400 

Incidentele subsidies7 25.000 12.500 10.000 10.000 

Old Go 250 250 250 250 

4 mei comité  500 500 500 500 

Veteranendag 500 500 500 500 

Totaal  1.039.155 987.829 961.018 936.018 

                                                      
7 Deze regeling is bestemd voor incidentele kleinschalige lokale activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn, zorg en 

sport. Dus niet alleen voor cultuur.  
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Qua bezuinigingen gelden de volgende doelen:8 

Jaar Organisatie Bedrag ombuiging in €  

2013  Bibliotheek  22.000  

 CKC 24.000  

2014  Incidentele subsidies 12.500 

 Bibliotheek 20.000 

2015  Incidentele subsidies  2.500  

 Bibliotheek 20.000 

2016 Bibliotheek 23.000 

 
De beleidsnotitie Op maat in Haren benoemt daarmee - kort gezegd - de volgende aanleiding 
voor de verzelfstandiging: 

 beperking verwevenheid vastgoed en gesubsidieerde instellingen 

 CKC op afstand plaatsen via verzelfstandiging 

 keuzes maken met betrekking tot impact bezuinigingen (op de bibliotheek) 

 mogelijkheden bepalen voor handhaving synergie CKC, CRH en bibliotheek in tijd van 
bezuinigingen 

  
 
2.3 Interviews 
 
Met een aantal direct bij het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente Haren betrokken 
personen9  is via een gestructureerd interview10 gesproken over het kunst- en cultuurbeleid 
van de gemeente Haren, om daarmee de beleidscontext in beeld te brengen. Onder meer is 
gesproken over sterke en zwakke punten van het huidige organisatiemodel van ‘t Clockhuys 
CKC, over kansen en bedreigingen, over doelgroepen en portfolio, over personeel en 
organisatie en over juridische aspecten. Ook is aan de orde gesteld welk beleid de gemeente 
op het gebied van kunst en cultuur de komende jaren binnen welk model naar de mening 
van de respondenten zou moeten realiseren. In deze paragraaf wordt hiervan beknopt 
verslag gedaan. 
 
Van deze interviews wordt niet in detail verslag gedaan, de hoofdlijnen worden hierna 
benoemd. 
 
 
Sterk/zwak 
De combinatie van uitstekend gekwalificeerd personeel binnen een breed aanbod van 
muziek- en cultuureducatie in een centraal gelegen markant herkenbaar gebouw met een 
veelheid aan voorzieningen wordt als het sterke punt van het CKC gezien. Tegelijkertijd is dat 
ook de zwakte; het (eigen) personeel is vergeleken met de ZZP-ers die privé-muziekles geven 
duur, de bezetting is weinig flexibel, de horecaexploitatie is mede vanwege te beperkte 

                                                      
8 De genoemde bezuinigingen t/m 2016 zijn (nog) niet volledig gerealiseerd.  
9 Zie voor een respondentenlijst Bijlage 1 
10 Zie voor de interviewopzet bijlage 2 
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vergunning niet kostendekkend, en het CKC in combinatie met ’t Clockhuys functioneert bij 
de gratie van (indirecte) gemeentelijke huursubsidie. Minder subsidie door de gemeenten of 
minder m2-gebruik door de huurders leidt direct tot afnemende huuropbrengsten voor de 
gemeente. 
 
Kans/bedreiging 
De leerlijnen voor het basisonderwijs bieden de komende jaren kansen. Basisscholen 
moeten meer presteren qua cultuureducatie. Daarnaast zou vanuit de gemeente 
cultuureducatie kunnen worden gekoppeld aan het sociale domein, als versterker van 
sociale cohesie. Het CKC zou hieraan invulling kunnen geven c.q. dit coördineren. 
 
Dreiging komt vanuit concurrenten die muziekeducatie tegen lagere prijzen aanbieden, maar 
ook nieuwe aanbieders die flexibel en met lage prijzen inspelen op de vraag van basisscholen 
naar cultuureducatie.  
 
Verder worden bezuinigingen als bedreiging gezien. 
 
Doelgroep 
Over de huidige doelgroep zijn geen exacte cijfers voorhanden. De indruk bestaat dat met 
name jonge kinderen gebruik maken van het muziek- en dansonderwijs en de meer 
bemiddelde senioren gebruik maken van het overige cultuuraanbod. Ook bewoners van het 
AZC vormen momenteel een doelgroep; de toekomst van het AZC in Onnen is onzeker en 
daarmee ook deze doelgroep. 
 
De doelgroep zou breder kunnen worden: jong en oud, meer en minder financieel 
daadkrachtig. Individueel muziekonderwijs zou dan tegen een lagere prijs moeten worden 
aangeboden om concurrerend te zijn, het groepsonderwijs draait goed.  
Inwoners van de gemeente zouden op persoonsniveau financiële ondersteuning kunnen 
worden geboden. Beleidsmatig vraagt dit een keuze voor wie dit geldt en voor welke 
activiteiten. En er zal budget aan moeten worden gekoppeld. 
 
De vraag van de inwoners van de gemeente Haren zou meer leidend kunnen (of moeten) 
zijn: wat wil de klant? 
 
Portfolio 
De huidige portfolio van het CKC wordt vanwege de breedte van het aanbod, de combinatie 
met de bibliotheek en de goede kwalificatie van de medewerkers als positief beoordeeld.  
Om meer loop en daarmee betere benutting van ’t Clockhuys te genereren, worden het 
onderbrengen van kinderopvang in ’t Clockhuys en het verbreden van de horecafunctie tot 
lunchroom genoemd. De hal van het Clockhuys zou meer een functie van ontmoetingsplaats 
kunnen krijgen, met een “dorpshuisfunctie”. 
 
Het overgrote deel van de respondenten is het erover eens dat de gemeente de keuze zou 
moeten maken om zich niet direct als uitvoerder, werkgever en facilitator bezig te houden 
met muziek- en ballet-/dansonderwijs. Dat wordt niet als gemeentelijke taak gezien. Elders 
in den lande is ook nauwelijks meer sprake van door gemeente gesubsidieerde zelfstandige 
muziekscholen. 
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Meerdere respondenten geven aan de horeca met leestafel en de computerfaciliteiten in de 
hal niet als gemeentelijke taak te zien. 
 
Personeel 
Alle respondenten zijn het erover eens dat bij beoogde verzelfstandiging van het CKC een 
zorgvuldige aanpak moet worden gekozen met betrekking tot het CKC-personeel. De 
genoemde varianten lopen uiteen: handhaving bestaande situatie, volledige loskoppeling 
van de gemeente en/of diverse tussenvarianten of combinaties. Genoemd wordt dat de ZZP-
tarieven voor muziekdocenten niet hoog zijn. 
 
De meningen lopen uiteen of voor al het personeel eenzelfde constructie moet worden 
gekozen of dat kan worden gedifferentieerd. 
 
Beleid en gemeentelijke sturing 
De gemeentelijke beleidslijn tot verzelfstandiging en realisatie van meer (financiële) 
transparantie wordt als positief beoordeeld en breed gedragen. Het ontbreken van de 
concretisering van die verzelfstandigingswens in cultuurbeleid voor 2017 e.v. en de duiding 
van een daarbij passende cultuurorganisatie wordt als gemis gezien. Bepalende vraag bij het 
verzelfstandigingsvraagstuk is daarmee voor veel respondenten wat de gemeente 
inhoudelijk en qua organisatie wil met haar kunst- en cultuurbeleid. Hier zijn in de interviews 
twee varianten naar boven gekomen:  

 een model met de gemeente op afstand met weinig of geen bemoeienis 

 een gemeentelijk cultuurprogramma met specifieke sturing via subsidies.  
 
Cultuur- en muziekeducatie vanuit samenwerking tussen bibliotheek, CRH en 
muziekdocenten wordt als wenselijk gezien, maar zou niet door de gemeente moeten 
worden georganiseerd. Wel zou de gemeente daarvoor de randvoorwaarden kunnen bieden. 
 
Qua cultuureducatie is frequent genoemd dat de gemeente het basisonderwijs middelen zou 
kunnen verschaffen voor cultuureducatie met als voorwaarde samenwerking met het 
toekomstige CKC. 
 
Gebouw 
Over het gebouw hebben de gebruikers (huurders) een grote voorkeur de cultuur- en 
educatieactiviteiten op deze locatie te behouden vanwege synergie met de bibliotheek, CRH 
en andere gebruikers. Ook de centrale ligging in het dorp wordt als belangrijke voorwaarde 
voor succes gezien. 
 
Om de lastige belangenmix voor de gemeente – subsidiënt, verhuurder, exploitant – te 
doorbreken, wordt verkoop van het gebouw als mogelijke oplossing gezien. De gebruikers 
zouden vervolgens ruimten in het gebouw zelf kunnen huren, al dan niet via een 
tussenliggende rechtspersoon. Afhankelijk welke beleidskeuze de gemeente maakt, kan de 
gemeente de gebruikers subsidiëren in de kosten van de huur en/of een koper van het 
gebouw een nader te bepalen financiële zekerheid te bieden om daarmee door de gemeente 
gewenste activiteiten in ’t Clockhuys voorlopig te kunnen voortzetten. Hier zou een nadere 
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analyse moeten plaatsvinden welk juridisch en financieel model hiervoor het meest 
aangewezen is.  
 
Verder zou moeten worden onderzocht of er geïnteresseerden zijn voor koop van ‘t 
Clockhuys, ook indien de gemeente deze koper geen – tijdelijke - zekerheid qua 
huuropbrengsten zou willen geven. 
 
Qua facilitaire diensten is het beeld dat het aanbeveling verdient dit te verzelfstandigen. De 
mening dat het dan goedkoper kan, is breed gedragen. 
  



13 

 

Gemeente Haren / Elmar Management 
Verzelfstandiging ’t Clockhuys CKC 

december 2016-1.6 

 
3 Aspecten bij verzelfstandiging 
 
 
3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk wordt een aanpak beschreven richting verzelfstandiging. Daarbij wordt een 
scheiding aangebracht tussen het CKC als gemeentelijk organisatieonderdeel en het gebouw 
’t Clockhuys dat als huisvesting fungeert voor onder meer CKC, bibliotheek en Culturele 
Raad. De ideeën die zijn aangedragen in de interviews zijn waar mogelijk/relevant 
meegenomen. 
 
Privaatrechtelijke verzelfstandiging kan een veelheid aan vormen hebben. Voor wat betreft 
het vastgoed leidt privaatrechtelijke verzelfstandiging tot afstoten van het eigendom van ’t 
Clockhuys. Voor het CKC ligt dat minder eenduidig omdat privaatrechtelijke verzelfstandiging 
meerdere varianten kent. 
 
Hierna wordt op de in paragraaf 1.4 genoemde aspecten aangegeven hoe een mogelijk 
projectvervolg eruit zou kunnen zien en welke partijen daarbij betrokken zouden kunnen 
worden. Over planning en kosten meer in de paragrafen 3.8 en 3.9. Het deelonderwerp 
organisatie wordt als eerste besproken, de andere deelonderwerpen “volgen” immers de 
keuze voor een organisatiemodel. 
 
Bij de verdere concretisering van de mogelijke verzelfstandiging is het belangrijk een analyse 
te doen die uitwijst welke diensten van het CKC goed lopen en welke minder. Daarnaast kan 
marktonderzoek informatie geven welke behoefte er bij de doelgroep is. Daar kan het beleid 
dan mede op worden gestoeld. De organisatie volgt dan de gewenste kunst- en 
cultuurportfolio. Op dit punt wordt in dit document niet nader ingegaan. Voor een volgende 
projectfase zal dit worden geagendeerd. 
 
 
3.2 Organisatie 
 
Het huidige organisatiemodel is zodanig dat het CKC een gemeentelijk team is dat onderdeel 
is van de Afdeling Publiekszaken. Binnen de afdeling zijn ambtenaren en ZZP-ers werkzaam 
onder leiding van een coördinator. Facilitaire diensten (ICT, schoonmaak, administratie) 
worden voor zover aan de orde ingekocht bij de gemeente. PR en administratie worden ten 
dele ook door medewerkers van het CKC zelf verricht. De coördinator valt hiërarchisch onder 
de manager Publiekszaken die MT-lid is van het gemeentelijk ambtelijk apparaat. Beheer van 
’t Clockhuys vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de coördinator van het CKC. Qua 
functies is sprake van muziekdocenten, huismeesters, administratie/marketing en 
management/coördinatie. 
 
Bij privaatrechtelijke verzelfstandiging conform de motie van juni 2015 wordt – kort gezegd - 
het CKC buiten de gemeente geplaatst. Hier zijn drie varianten denkbaar:  
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1. voortzetten van de CKC-activiteiten binnen een op te richten zelfstandige private 
rechtspersoon waarover de gemeente directe zeggenschap heeft11 

2. voortzetten van de CKC-activiteiten binnen een op te richten zelfstandige private 
rechtspersoon waarover de gemeente geen directe zeggenschap heeft 

3. beëindigen van de CKC-taken/activiteiten en vorming (nieuw) aanbod overlaten aan 
de lokale omgeving. 

 
Bij nadere uitwerking en selectie van varianten is definiëring van de rol die de gemeente 
vanuit haar beleidsoverwegingen wil invullen leidend. In een situatie dat een private 
rechtspersoon wordt opgericht die CKC-activiteiten voortzet, moeten onder meer de 
volgende onderwerpen worden geregeld:  

 relatie gemeente – private rechtspersoon op basis van subsidieregels en 
overeenkomsten 

 aansprakelijkheid gemeente voor privaatrechtelijk handelen van de private 
rechtspersoon 

 effect voor de gemeente van tekorten of overschotten in de exploitatie van de 
private rechtspersoon en daarmee de mate van eigen verantwoordelijkheid van de 
private rechtspersoon voor de eigen bedrijfsvoering 

 mate van zeggenschap van de gemeente over de private rechtspersoon en hoe dat 
wordt geregeld (i.e. subsidieregels, overeenkomsten, invloed op of deelname in 
bestuur of via aandelen. 

 
De hier genoemde varianten hebben juridisch gezien direct personele consequenties. De 
analyses qua personeel en organisatie zullen daarom in samenhang moeten worden 
uitgevoerd. 
 
Concreet zou privaatrechtelijke privatisering van de organisatie kunnen leiden tot de 
inrichting van een zelfstandige juridische entiteit waarin activiteiten en personeel van het 
CKC zijn ondergebracht. Deze entiteit ontvangt subsidie van de gemeente en via aan die 
subsidie gebonden regels kan de gemeente inhoudelijk invloed uitoefenen. Tevens zou via 
die entiteit huisvesting van het CKC-nieuwe stijl in ’t Clockhuys of elders kunnen worden 
geregeld. 
 
Vervolg: 

 Uitwerken van het idee van het onderbrengen van het CKC in een private 
rechtspersoon.  Dit vraagt een vergelijkende analyse van de verschillende varianten 
op in ieder geval personele, financiële en juridische consequenties.  

Betrokkenen: P&O, MT, CKC, GO/OR, Financiën 
Doorlooptijd: 9 weken 
Afhankelijkheden: parallel met analyse vastgoed, personeel en financiën. 
 
 
 

                                                      
11 Dit voorzover formeel toelaatbaar en voorzover al sprake is van een publieke taak, zie ook art. 160 lid 2 Gemeentewet: 
“Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, 

verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden 
geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang”. 
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Nog een scenario 
 
De eerder aangehaalde motie met de wens tot privaatrechtelijke verzelfstandiging geeft 
expliciet ruimte voor mogelijke alternatieven.  
’t Clockhuys is centraal gelegen in het dorp, ligt gunstig qua looproutes en is vanwege de 
aanwezigheid van de bibliotheek lokaal bekend en laagdrempelig. Dat maakt een bredere 
invulling voor ’t Clockhuys dan alleen kunst- en cultuur wellicht mogelijk. Kort gezegd, zou de 
gemeente kunnen overwegen bij de invulling van het gebouw ’t Clockhuys een verbinding te 
leggen tussen WMO, welzijn en zorg. Vanuit die optiek zou mogelijk in ’t Clockhuys een 
laagdrempelige voorziening kunnen worden ingericht die voor de burgers fungeert als 
wegwijzer in het complexe (semi)publieke veld van WMO, welzijn en zorg in de vorm van 
een gezamenlijk met partners op het gebied van welzijn en zorg in te richten front office-
functie. De sociale cohesie in Haren zou hiermee kunnen worden versterkt. 
 
Indien de huidige gebruikers van ’t Clockhuys minder m2’s in gebruik zouden hebben dan 
kan in ’t Clockhuys een WMO-loket geïntegreerd worden met een welzijnsloket én met een 
zorgloket van één of meer lokale thuiszorg- en verpleeg en verzorgingshuisaanbieders. Een 
dergelijke integrale front office op een laagdrempelige en voor veel inwoners bekende 
locatie in Haren, kan inwoners van Haren snel en efficiënt van antwoorden op hun zorg- of 
hulpvraag voorzien. Dit draagt bij aan het direct juist adresseren van een vraag naar zorg, 
welzijn of hulp binnen het regime van WMO, Zorgverzekeringswet, de Wet Langdurige Zorg 
of binnen de scope van een welzijnsorganisatie. Deze front office kan de burger direct wijzen 
op de voor hem meest aangewezen route.  
 
Dit idee biedt verder de mogelijkheid voor een andere invulling van Nije Cruys, de huidige 
huisvesting van Torion aan de Kerklaan 5 te Haren. Dit gebouw lijkt op het eerste gezicht qua 
verkoopmogelijkheden couranter dan ’t Clockhuys. Dit alternatieve scenario zou voor ’t 
Clockhuys de privaatrechtelijke privatisering open houden. Een (tijdelijke) garantie van de 
gemeente op de huursom zal de verkoopbaarheid gunstig kunnen beïnvloeden. Dit 
alternatieve scenario zou kunnen worden meegenomen bij de analyses binnen de volgende 
projectfase.  
 
Geadviseerd wordt in het projectvervolg ook dit scenario nader uit te werken en op 
haalbaarheid te onderzoeken. 
 
Evenzeer is het aan te bevelen de mogelijke samenwerkingsrelaties met Ons Centrum bij 
deze analyse te betrekken, gezien de fysieke verbinding tussen ’t Clockhuys en Ons Centrum. 
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3.3 Personeel 
 
De personele inzet in het CKC vindt plaats met medewerkers die een ambtelijke aanstelling 
hebben bij de gemeente en met ZZP-ers. Hierbij maken ZZP-ers ruim 15% uit van de totale 
personele kosten. Onderstaande tabel geeft een overzicht van het ambtelijke deel van de 
CKC-formatie per september 2016. 
 

Fte Uren Pensioen In dienst Loonkosten 

0,74 26,5 2021 1991 € 37.000 

1,11 40 2022 2004 € 58.000 

0,10 3,5 2031 2004 € 6.000 

1,00 36 2025 2007 € 51.000 

1,00 36 2026 1981 € 75.000 

0,73 26,2 2024 1988 € 46.000 

0,39 14,2 2026 1984 € 26.000 

0,52 18,7 2017 1979 € 34.500 

0,16 5,7 2030 1992 € 13.000 

0,14 5 2039 2002 € 9.500 

0,61 21,8 2048 2010 € 32.000 

0,17 6 2031 2001 € 11.000 

0,35 12,6 2029 2003 € 24.000 

0,10 3,5 2024 2001 € 7.500 

0,47 16,9 2039 2006 € 30.000 

0,19 7 2028 1994 € 14.000 

7,77 279,6   € 474.500 

 
Qua ZZP is sprake van een inzet van gemiddeld circa 25 uren per week (per september 
2016). Dit fluctueert. 
 
Bij privaatrechtelijke verzelfstandiging van het personeel is sprake van het buiten het 
gemeentelijke apparaat plaatsen van de medewerkers van het CKC. Hier kunnen vier 
varianten worden genoemd voor een situatie met een het CKC opvolgende privaatrechtelijke 
rechtspersoon, en een vijfde variant waarbij dat niet het geval is.12 Hierna worden deze 
varianten kort benoemd. 
 
1 Dienstverband met detachering 
Het personeel blijft in dienst van de gemeente en wordt gedetacheerd naar de 
privaatrechtelijke rechtspersoon. De consequenties daarvan zijn: 

 behoud van het ambtenaarschap in de zin van de Ambtenarenwet; 

 CAR/UWO blijft van toepassing13; 

 het ABP-deelnemerschap blijft gehandhaafd; 

 de werkgever (gemeente) blijft eigenrisicodrager voor ziekte, arbeidsongeschiktheid 
en werkloosheid. 

                                                      
12 Zie ook: www.werknemersbijdeoverheid.nl/overzicht-inhoud/de-ambtenaar/de-gemeenteambtenaar-en-privatisering 
13 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en de Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO) 
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2 Ontslag en aanstelling als ambtenaar bij privaatrechtelijke rechtspersoon 
Het ambtelijk personeel wordt ontslagen en krijgt een aanstelling als ambtenaar bij de 
privaatrechtelijke rechtspersoon. Een privaatrechtelijke rechtspersoon kan tot de openbare 
dienst behoren en kan een persoon aanstellen als ambtenaar (zie ook voetnoot 9). Nadeel 
van deze variant is juridische onzekerheid: uiteindelijk bepaalt de rechter of in een concreet 
geval sprake is van ambtenaarschap en een tot de openbare dienst behorende 
rechtspersoon. 
 
3 Ontslag als ambtenaar en arbeidsovereenkomst met B3-status 
Het ambtelijk personeel wordt ontslagen en gaat een arbeidsovereenkomst aan met de 
private rechtspersoon. Deze private rechtspersoon kan een B3-status aanvragen waardoor 
het ABP-deelnemerschap voor de voormalige ambtenaren wordt gehandhaafd. Dit kan 
alleen indien aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan die blijk geven van gemeentelijke 
invloed op deze rechtspersoon. De voorwaarden die aan de B3-status worden gesteld, 
hebben als gevolg dat de privaatrechtelijke rechtspersoon beleidsmatig en financieel slechts 
beperkt afstand kan nemen van de gemeente. 
 
4 Ontslag als ambtenaar en een arbeidsovereenkomst zonder B3-status 
Deze variant is het meest vergaand. Het personeel wordt ontslagen en de privaatrechtelijke 
rechtspersoon (de nieuwe werkgever) biedt de medewerkers een arbeidsovereenkomst aan.  
Het ABP-deelnemerschap kan niet worden voortgezet. In het kader van een Sociaal Plan 
kunnen afspraken gemaakt worden om achteruitgang in arbeidsvoorwaarden te 
compenseren. Als bij de nieuwe werkgever geen CAO van toepassing is, moeten de nieuwe 
werkgever en werknemers in overleg de nieuwe arbeidsvoorwaarden vaststellen.  
 
 
5 Ontslag als ambtenaar en ZZP-status 
Aan deze vier varianten waarbij sprake is van een private rechtspersoon die het personeel 
overneemt, kan een vijfde variant worden toegevoegd. Dit betreft ontslag als ambtenaar en 
vervolgens inzet als ZZP-er. Dat kan al dan niet met een garantie voor een minimum-aantal 
uren voor een bepaalde periode. Ook is een mengvorm denkbaar met één van de eerste vier 
varianten, waarbij dan ongelijke posities van personeelsleden een aandachtspunt is. 
 
De vijf varianten kunnen als volgt worden samengevat. 
Variant 1 2 3 4 5 

Juridische status 
Arbeidsvoorwaarden 
 
Pensioen 

ambtenaar 
CAR/UWO 
 
ABP 

ambtenaar 
CAR/UWO 
 
ABP 

werknemer 
CAR/UWO-
conform 
ABP (B3) 

werknemer 
CAO of eigen 
arbeidsvoorwaarden 
pensioenverzekeraar 

ZZP 

 
Verder is een variant denkbaar waarbij sprake is van verschillende routes voor het 
lesgevende personeel enerzijds en het ondersteunende personeel anderzijds. Dit vanuit de 
gedachte dat voor het ondersteunende personeel inzet buiten het CKC maar elders binnen 
het gemeentelijke apparaat wellicht tot de mogelijkheden behoort. Voor het lesgevende 
personeel zal een privatiseringsvariant tot een relatie kunnen leiden met de zelfstandige 
juridische entiteit die hiervoor in paragraaf 3.2 is genoemd. 
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De varianten 1 en 2 geven niet of slechts in zeer beperkte mate invulling aan de motie 
gericht op privaatrechtelijke verzelfstandiging. Daarom kunnen deze bij het projectvervolg 
vooralsnog buiten de analyse blijven.  
 
Vervolg 

 vergelijkende analyse van de varianten 3, 4 en 5 – ook op individueel 
medewerkerniveau - waarbij nog nader te formuleren gemeentelijke 
beleidsuitgangspunten het kader vormen. 

Betrokkenen: portefeuillehouder, GO/OR, P&O, CKC (vakbond / juridisch adviseur) 
Doorlooptijd: 9 weken  
Afhankelijkheden: te formuleren beleidskader, financiële analyses, analyses qua organisatie 
en vastgoed. 
 
Bij deze personele analyse is relevant dat de gemeente een zorgvuldige route wil kiezen. 
Waarbij zorgvuldigheid boven tijd gaat. Deze personele analyse vormt qua planning dan ook 
vermoedelijk het kritieke pad en is daarnaast deels bepalend voor de andere parallelle 
analyses. De doorlooptijd van 9 weken is een grove inschatting. Het kan zijn dat overleg met 
OR/GO en vakbond uiteindelijk leidt tot meer doorlooptijd. In de volgende projectfase zal dit 
zo spoedig mogelijk meer nauwkeurig worden gepland.   
 
 
 
 
 
 
 
3.4 Vastgoed 
 
De activiteiten van het CKC en het gebouw ’t Clockhuys zijn in de beleidsvisie van de 
gemeente Haren nauw aan elkaar verbonden. In “Op maat in Haren” wordt ’t Clockhuys als 
belangrijke randvoorwaarde voor het cultuurbeleid benoemd: “Het gebouw en de outillage 
vormen een basisvoorwaarde voor activiteiten op het gebied van kunst en cultuur”14.  
 
De verwevenheid van gemeentelijke subsidies voor kunst- en cultuur met de huursituatie 
van ‘t Clockhuys wordt als onwenselijk gezien (zie par. 1.1). Subsidie-ontvangers wenden een 
deel van de subsidie aan om huurpenningen aan de gemeente te voldoen waarmee de 
gemeente indirect een eigen huurstroom financiert. De indruk bestaat dat door deze 
(drie)dubbele pet van eigenaar/verhuurder, exploitant, en subsidiënt van de eigen huurders 
de gemeentelijke flexibiliteit wordt beperkt15 en dat een financieel ondoorzichtige 
constellatie is ontstaan. 
 
De actuele huursituatie is als volgt: 

Huurder Huur 2016 Subsidie Subsidie 2016 m2  €/m2 looptijd huurovk 

Stichting Sociëteit Dickensroom € 10.000 nee € 0 60 € 167 * 

                                                      
14 Op maat in Haren, p.10 
15 Een beperking van subsidie leidt dan al snel tot een reductie van huuropbrengsten. 

 



19 

 

Gemeente Haren / Elmar Management 
Verzelfstandiging ’t Clockhuys CKC 

december 2016-1.6 

Stichting Openbare bibliotheek Haren € 238.957 ja € 529.329 1171 € 204 1-1-2018** 

Culturele Raad Haren € 20.864 ja € 33.877 97 € 215 1-1-2018** 

Operettevereniging Thalia € 16.345 ja € 16.345 76 € 215 1-1-2018** 

Totaal € 286.166  € 579.551 1404   
* Opgezegd per 31-12-2016; Heeft voorstel gedaan om € 5.000,- per jaar te vergoeden en ruimte voor verhuur 
door Clockhuys beschikbaar te stellen. 
** Telkens met een jaar verlengd, opzeggen 4 maanden voor einde periode, dus uiterlijk 31 augustus 

 
Aanvullend op deze huurinkomsten op basis van een huurovereenkomst is sprake van 
vergoedingen vanwege incidenteel gebruik van ruimten in ’t Clockhuys, als volgt:  

 2013 €48.024 

 2014 € 58.804 

 2015 € 56.000. 
 
De boekwaarde van het gebouw is 838.000 € (ultimo 2015). 
 
Privaatrechtelijke verzelfstandiging van ’t Clockhuys betekent dat de gemeente het gebouw 
verkoopt. Voor de invulling van dit scenaro is bepalend of de gemeente in ’t Clockhuys 
voortzetting van de activiteiten van het CKC wil zien. Indien dat het geval is, kan via een 
kettingbeding, een kwalitatieve verplichting of eventueel via een erfpachtconstructie van de 
koper (en zijn rechtsopvolgers) worden gevraagd bepaalde voorwaarden zodanig in te vullen 
dat de door de gemeente gewenste exploitatie van ’t Clockhuys mogelijk blijft.  
 
Indien de gemeente tot de keuze komt de activiteiten van het CKC in een privaatrechtelijke 
rechtspersoon onder te brengen en het gebouw te verkopen zou kunnen worden overwogen 
in overleg met de koper van het gebouw deze CKC-rechtspersoon als hoofdhuurder aan te 
wijzen en vervolgens via een overeenkomst en/of subsidieregels invloed te houden op de 
exploitatie van het gebouw.  
 
Indien de gemeente geen inhoudelijke invloed op de invulling van ’t Clockhuys wil houden – 
anders dan via bestemmingsplan en reguliere vergunningen – kan zonder nadere 
voorwaarden verkoop aan een marktpartij plaatsvinden. Van de marktpotentie van het 
gebouw bestaat geen actueel beeld. Dit vraagt nader onderzoek. 
Bij dit scenario zal tevens een onderzoek moeten plaatsvinden naar alternatieve 
huisvestingsmogelijkheden voor voortzetting van het CKC. Hier is relevant of de gemeente 
het CKC alternatieve huisvesting kan of wil bieden. Dan zal immers een passend alternatief 
moeten worden geboden. Aanpassing van de bestemming die op het gebouw rust, is hierbij 
eveneens relevant. Zo zal uitbreiding van de horecabestemming mogelijk van invloed 
kunnen zijn op de waarde van het gebouw. 
 
Advies is hierbij een gespecialiseerd bureau aan te laten sluiten bij de te maken analyse en 
het ontwerp van een passend model voor verkoop, huur en passend gebruik. 
 
Vervolg: 
Formuleren van een programma van eisen gebaseerd op: 

 Beleidskeuze of de gemeente het CKC in ’t Clockhuys gehuisvest wil houden. 

 Nadere analyse van de verschillende scenario’s aan de hand van die beleidskeuze. 
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 In kaart brengen mogelijke bestemmingswijzigingen. 

 Toets van verkoopbaarheid ’t Clockhuys bij marktpartijen. 

 Formuleren van voorwaarden die aan verkoop zouden moeten of kunnen worden 
verbonden. 

 Nadere toets op haalbaarheid en wenselijkheid van het hiervoor genoemde 
alternatieve scenario waarbij sprake is van relocatie van Torion naar ’t Clockhuys. 

 In kaart brengen alternatieve huisvesting CKC. 
 

Betrokkenen: Portefeuillehouder, MT-lid vastgoed / CKC, gespecialiseerd adviesbureau. 
Doorlooptijd: 9 weken 
Afhankelijkheden: diverse beleidskeuzes (zie par.3.2 en 3.3), oa inzake combinatie CKC en ’t 
Clockhuys. 
 
  



21 

 

Gemeente Haren / Elmar Management 
Verzelfstandiging ’t Clockhuys CKC 

december 2016-1.6 

3.5 Financiën 
 
In onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen van de exploitatie van ’t Clockhuys 
CKC over 2015. Dit betreft zowel kosten en baten toegerekend aan gebouw als organisatie.  
 
Lasten  
Personele kosten ambtelijk   €       481.386  

Personele kosten zzp   €         87.989  

Subsidiekosten  
Energielasten   €         38.370  

Onderhoudskosten  €          2.144  

Facilitaire kosten obv eigen afspraken CKC  €       100.085  

Facilitaire kosten doorbelast vanuit gemeente   €         38.475  

Afschrijvingskosten   €                 -  

Rentekosten   €         33.202  

Overige kosten  €         11.714  

Totaal lasten  €       793.365  

Baten  
Huurinkomsten  €       289.295  

Opbrengsten uit hoofde van ckc activiteiten, muziek, 
educatie, cultuur   €       250.424  

Overige inkomsten  €         73.627  

Totaal baten  €       613.346  

 
Dat leidt tot het volgende saldo. 
Totaal lasten  €       793.365  

Totaal baten  €      -613.346  

Saldo  €       180.019  

 
Gemeentelijke subsidies aan huurders van ‘t Clockhuys zijn niet in dit saldo verwerkt. 
 
Met dit financiële beeld is de startsituatie voor verzelfstandiging beschikbaar. Verder is 
zichtbaar gemaakt aan welke “financiële knoppen” kan worden gedraaid. Bij het formuleren 
van een programma van eisen op de verschillende varianten zal telkens een specifieke  
financiële deelanalyse moeten worden gemaakt. 
 
 

3.6 Facilitaire zaken 
 
De facilitaire dienstverlening binnen ’t Clockhuys, zowel ten behoeve van het CKC als ten 
behoeve van de overige gebruikers, wordt deels georganiseerd door het CKC en deels 
georganiseerd en geleverd door andere onderdelen van de gemeentelijke organisatie 
(bijvoorbeeld ICT, loonadministratie), of door de huurders /  gebruikers zelf. 
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Bij privaatrechtelijke verzelfstandiging zouden zowel de gemeente als marktpartijen kunnen 
offreren voor het leveren van facilitaire diensten. E.e.a. is afhankelijk welke 
privaatrechtelijke variant wordt gekozen, van welke afstand tot de gemeente dan sprake is 
en of de gemeente überhaupt een dergelijke betrokkenheid zou willen. 
 
De facilitaire invulling volgt derhalve op de te maken keuze voor een scenario en mogelijk 
daarbinnen voor een bepaalde variant. Dit lijkt vooralsnog geen complex vraagstuk. 
 
 
3.7 Juridische Zaken 
 
Een privaatrechtelijke verzelfstandiging kent voor het CKC meerdere varianten waarvan de 
juridische consequenties sterk uiteenlopen, zo is hiervoor geconstateerd. Ook voor ’t 
Clockhuys is sprake van verschillende varianten waarvan de juridische consequenties 
uiteenlopen. Bij het definiëren van een programma van eisen voor de verzelfstandiging van 
organisatie, personeel en gebouw zullen specifieke juridische analyses moeten worden 
gemaakt. 
 
 
3.8 Planning 
 
Voor de uitwerking van de gemeentelijke voorkeursroute voor privatisering – conform de 
motie van juni 2015 – in een compleet programma van eisen wordt een doorlooptijd 
gerekend van minimaal 13 weken. De detailplanning, analyse en uitwerking kan starten 
zodra daarvoor opdracht is gegeven en de projectorganisatie is ingericht. Start van dit 
vervolg is besluitvorming door de gemeenteraad op 27 februari 2017, op voorstel van het 
College van B&W. 
 
Het verdient aanbeveling rekening te houden met een (beduidend) langere doorlooptijd. De 
analyse van de personele en organisatorische varianten en het overleg daarover met 
betrokkenen kan al snel meer doorlooptijd vergen dan hier ingeschat. Dat geldt evenzeer 
voor de bestuurlijke en politieke besluitvorming. Ook het financiële toezicht op de 
gemeentelijke financiën kan tot vertraging leiden. 
 
Een “harde” planning is daarom op dit moment niet te geven. 
 
 
3.9 Projectkosten 
 
Voor de volgende projectfase worden de volgende kosten verwacht: 
 
Interne medewerkers. 
Interne uren zijn benodigd voor de uitvoering van diverse analyses en rapportages qua 
personeel, organisatie, vastgoed en financiën. Deze ureninzet is naar verwachting voor de 
subthema’s personeel, organisatie, vastgoed en financiën telkens ca 40 uren, voor facilitair 
en juridisch ca 20 uren. Deze ruimte zal worden gecreëerd door prioritering van 
werkzaamheden bij deze medewerkers. 
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Vastgoedanalyse. 
De analyse van het privaatrechtelijke scenario qua vastgoed vraagt om onderzoek naar de 
verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van ’t Clockhuys. Bestemmingsaanpassingen, 
vergunningen, bepalen huurniveaus, marktpotentie qua verkoop/verhuur en 
verbouwmogelijkheden zijn daar bij relevant. Uitgangspunt is dat een extern bureau hierbij 
ondersteuning verleent. Dit is begroot op € 7.500. 
 
Juridisch advies 
De privaatrechtelijke scenario’s qua personeel, organisatie en vastgoed kennen een 
juridische component. Hiervoor is naar verwachting externe juridische / notariële expertise 
benodigd. Dit is begroot op € 10.000. 
 
Financieel en fiscaal advies 
Een integrale afweging tussen verschillende scenario’s vraagt een fiscale en financiële 
analyse. Hiervoor is naar verwachting externe expertise nodig. Dit is begroot op €10.000. 
 
Projectmanagement 
Uitgangspunt is dat een externe projectleider leiding geeft aan het vervolg, in nauwe 
samenwerking met een interne projectleider. De ureninzet zal over de planperiode 
verschillen. Gemiddeld wordt een inzet van 12 uren per week verwacht. Voor divers overleg, 
ondersteuning van besluitvorming en redactie van beslisdocumenten wordt separaat €5.000 
voor de projectleiding begroot. Het verloop van het overleg met betrokken personeel, 
OR/GO (en hun adviseurs), CRH, college, raad en andere betrokkenen is echter niet exact te 
voorspellen. Tijd en kosten van het projectmanagement zijn daarmee een inschatting, 
uitgaand van een doorlooptijd van drie tot vier maanden. Bedragen zijn exclusief BTW, 
voorzover van toepassing. 
 
Projectkosten scenariovergelijking € 

Eigen medewerkers   pm 

Vastgoedanalyse 7.500 

Fiscaal/financieel advies  10.000 

Juridisch advies 10.000 

Projectmanagement 24.000 

Subtotaal 51.500 

Onvoorzien 6.000 

Totaal 57.500 
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4 Vervolg 
 
Dit document bevat een planopzet voor privaatrechtelijke verzelfstandiging van zowel de 
organisatie van het CKC als van het gebouw ’t Clockhuys. De volgende projectfase richt zich 
op het formuleren van een programma van eisen voor die verzelfstandiging. Dat programma 
van eisen zal zijn gebaseerd op: 
 

 analyse van de verschillende varianten van het onderbrengen van het CKC in een 
private rechtspersoon (zie p.14) 

 analyse van de verschillende varianten van personele privatisering (zie p.18) 

 analyse van verschillende varianten van verkoop van ’t Clockhuys (zie p.20). 
 
Geadviseerd wordt een stuurgroep te formeren die namens de gemeente de rol van 
opdrachtgever invult. Een mogelijke invulling van die stuurgroep is de primair betrokken 
portefeuillehouder als bestuurlijk opdrachtgever, de gemeentesecretaris, de primair 
betrokken MT-leden en de interne en externe projectleider.  
 
 Voor de projectuitvoering kan een projectgroep worden ingericht onder leiding van de 
externe projectleider waarin tevens zitting hebben de interne projectleider, een 
projectsecretaris, een projectcontroller en de diverse deelprojectleiders die per deelproject 
worden benoemd. Waar nodig kan worden aangevuld met interne en externe expertise. 
Betrokkenheid van de OR kan via de gemeentesecretaris verlopen. 
Mogelijke deelprojecten zijn personeel/organisatie, financiën, vastgoed, juridische zaken, 
communicatie, facilitaire zaken. 
 
Tot slot wordt opgemerkt dat een formeel beleidsdocument op het gebied van kunst en 
cultuur voor 2017 en verder nu nog ontbreekt. De actuele beleidsnotitie kent een looptijd 
tot en met het jaar 2016. Actualisering van de beleidsmatige uitgangspunten is gewenst en 
kan besluitvorming over het verzelfstandigingsproces ondersteunen. 
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5 Risico’s  
 
In onderstaande tabel staan risico’s benoemd waarbij telkens een maatregel is gevoegd om 
het risico te mitigeren. Tevens is de kans op het zich voordoen van dat risico ingeschat, 
evenals de mate van impact. 
 

bedreiging  tegenmaatregel  kans  effect  risico  

Onvoldoende 
draagvlak bij 
personeel 

Personeel nauw betrekken bij 
scenariovergelijking en volgende 
projectfasen. 

20%  middel  middelgroot  

Onvoldoende  
financiering voor CKC-
activiteiten in 
zelfstandig model  

Sluitende business case voor minimaal 
de eerste vijf jaren opstellen  

20%  groot  middelgroot  

Onverkoopbaarheid ’t 
Clockhuys voor ca 
boekwaarde 

Tijdig verwachtingen managen  40% middelgroot middelgroot 

Desintegratie CKC-
activiteiten vanwege 
alternatieve 
herhuisvesting 

Passende huisvesting bieden waar 
integraliteit kan worden voortgezet 

40% groot groot 

Weerstand vanuit 
Harener samenleving 

Stakeholders, waaronder CRH, bij 
besluitvorming betrekken 

40% middelgroot middelgroot 

Brede weerstand van 
stakeholders 

Kwalitatief goed communicatieplan  10% middelgroot middelgroot 

Kansen 
cultuureducatie 
onvoldoende voor 
CKC benutten 

Duidelijke gemeentelijke beleidskeuze 
CKC voor gesubsidieerde 
cultuureducatie in  basisonderwijs in te 
zetten 

20% groot groot 

Trage besluitvorming 
door onduidelijke 
lange termijn 
beleidsvisie 

Beleid formuleren; duidelijk en vlot  
besluitvormingsproces voorstellen en 
managen 

40% groot groot 
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Bijlage 1 Lijst met geïnterviewde personen 
 
 

 Meinard Wolters, fractievoorzitter Gezond Verstand Haren 

 Ietje Jacobs, fractievoorzitter VVD Haren 

 Hans Hoekstra, Manager Publiekszaken gemeente Haren 

 Hinke de Boer, beleidsmedewerker gemeente Haren 

 Mathilde Stiekema, wethouder gemeente Haren 

 Harrie Rausch, teamleider vastgoed gemeente Haren 

 Hennie Maring, coördinator ’t Clockhuys CKC 

 Meike Post, muziekdocent CKC 

 Marco in ‘t Veld, voorzitter Culturele Raad Haren 

 Friso Bavinck, secretaris Culturele Raad Haren 

 Gaby Poell, vml voorzitter Culturele Raad Haren 

 Eva Cats, muziekdocent en communicatiemedewerker CKC 
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Bijlage 2 Interviewopzet 
 
 

’t Clockhuys CKC 
Route naar projectplan voor mogelijke verzelfstandiging 

 
 
De gemeente Haren overweegt het kunst- en cultuurcentrum ‘t Clockhuys CKC te 
verzelfstandigen. In 2013 is in opdracht van de gemeente Haren door een extern bureau een 
onderzoek uitgevoerd waaruit de volgende vijf scenario’s naar voren komen: 
 

6. handhaving bestaande situatie 
7. publiekrechtelijke interne verzelfstandiging  
8. privaatrechtelijke externe verzelfstandiging (in een stichting en/of vereniging) 
9. privaatrechtelijke externe verzelfstandiging (in een besloten vennootschap) 
10. uitbesteding aan een marktpartij. 

 
Het college heeft de gemeenteraad gemeld dat er een voorkeur bestaat voor scenario 2, 
eventueel voorafgaand aan of gecombineerd met scenario 3. Om tot een definitieve keuze 
te komen, is in juni 2016 een project gestart dat vergelijking van de in aanmerking komende 
scenario’s omvat.  
 
De start van dit project bestaat uit een oriëntatie op deze verzelfstandiging bij een aantal 
stakeholders door middel van een interview. Tijdens dit interview komen de navolgende 
onderwerpen aan de orde, waarbij afhankelijk van ieders functie onderwerpen meer of 
minder diepgaand kunnen worden besproken.  
 
Waar staat CKC 

 wat zijn de sterkte punten van het huidige CKC 

 wat zijn de zwakke punten van het huidige CKC 

 waar liggen kansen voor een verzelfstandigd CKC 

 wat zijn bedreigingen voor een verzelfstandigd CKC 
 
Activiteiten CKC 

 wat is de huidige doelgroep 

 wat is de mogelijke doelgroep na verzelfstandiging 

 wat is de mate van succes van de portfolio van huidige activiteiten 

 wat is een gewenste portfolio van activiteiten na verzelfstandiging 
 
Beleid 

 Wat zijn relevante gemeentelijke, provinciale en landelijke ontwikkelingen 

 Wat zijn ontwikkelingen in het gemeentelijke takenpakket qua cultuureducatie 

 wat is de mogelijke relevantie van de herindelingsdiscussie 

 welke mate van politieke sturing en van gemeentelijke “bemoeienis” is wenselijk 
na verzelfstandiging en waarom 
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Personeel en organisatie 

 wat zijn aandachtspunten voor / bij het zittende personeel bij de voorgenomen 
verzelfstandigingsopties 

 wat is een wenselijke personele invulling in een verzelfstandigd model (formatie, 
juridisch) 

 wat zijn mogelijke organisatiemodellen na verzelfstandiging (bestuurlijke 
betrokkenheid en ambtelijk-organisatorisch) 

 waar liggen risico’s. 
 
Financiën 

 wat is de financiële uitgangssituatie (kosten, baten, verplichtingen) 

 wat is een wenselijk financieel model na verzelfstandiging 

 welk financieel (overgangs)regime is wenselijk 

 waar liggen na verzelfstandiging financiële risico’s  
 
Facilitaire zaken 

 welke eisen kunnen worden gesteld aan toekomstige huisvesting (m2’s , functies) 

 welke eisen kunnen worden gesteld aan toekomstige facilitaire dienstverlening 
(inkoop, schoonmaak, ICT, P&O, financiën, catering etc.) en hoe kan dit worden 
ingevuld  

 
Communicatie intern en extern 

 welke interne communicatie aan wie is op welk moment wenselijk en met welke 
doelen (informeren, houding beïnvloeden, gedrag beïnvloeden) 

 welke externe communicatie aan welke groepen is op welk moment wenselijk en met 
welke doelen 

 wie kan daar invulling aan geven 
 
Burgerparticipatie 

 Welke burgerparticipatie kan op welk moment wenselijk zijn 

 Op welke wijze zou dat dan kunnen worden vormgegeven? 
 

Juridisch 

 welke voordelen / nadelen kunnen worden genoemd bij een publiekrechtelijke 
danwel privaatrechtelijke verzelfstandiging 

 op welke wijze kan een klachtenprocedure / ombudsfunctie na verzelfstandiging 
worden ingevuld. 

 
 
 
 
 
 
 


