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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 27 februari 2017  

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 13 februari 2017  

Nummer :  4 

Onderwerp :  Goedkeuring volgende fase van verzelfstandiging van  

’ t  Clockhuys en het CKC 

Bijlage(n) :  1.  ‘Verzelfstandiging ’t Clockhuys CKC’ Elmar management 

in opdracht van de gemeente Haren, december 2016  

2.  Motie ’t Clockhuys  

3.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  H. Orsel  

   

   

   

Samenvatting :  Het college van B&W van de gemeente Haren heeft beslo-

ten akkoord te gaan met de volgende fase van privaatrech-

teli jke verzelfstandiging van het gebouw ’t Clockhuys en de 

organisatie het CKC. In de volgende fase wordt een pro-

gramma van eisen voor privatisering geformuleerd op basis 

van een vergeli jkende analyse van verschil lende varianten 

van privatisering van ’t Clockhuys en het CKC.  

 

 

Voorgestelde beslissing :  1.  Kennis te nemen van het plan van aanpak (extern  

advies); 

2.  in te stemmen met het collegebesluit om de volgende 

stap in het plan van aanpak te zetten, inhoudende  het 

geven van de opdracht om een programma van eisen op 

te stellen, een en ander in l i jn met de motie  ’ t  Clockhuys 

(M17), d.d. 22 juni 2015.  
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Aanleiding  

In juni 2015 heeft de gemeenteraad van Haren een motie aangenomen waarbij een voorkeur 

voor privaatrechteli jke verzelfstandiging van ’t Clockhuys en het CKC is uitgesproken. Dit op 

basis van diverse eerder (2013) beschreven scenario’s over de toekomst van ’t Clockhuys 

en het CKC. Uitgangspunt bij het besluit tot verzelfstandiging is dat ’t Clockhuys als gebouw 

het huis bli jf t voor cultuur in Haren.  De gemeente Haren heeft op basis van het raadsbesluit 

van juni 2015 een externe parti j verzocht een plan van aanpak voor deze verzelfstandiging 

op te stellen. Hierbij is een scheiding aangebracht tussen de organisatie, activiteiten en 

mensen van het CKC enerzijds en het vastgoed waarin het centrum is gehuisvest – 

’ t  Clockhuys – anderzijds. De consequenties voor het CKC en ’t Clockhuys zijn namelijk ver-

schillend. In dit raadsvoorstel wordt, in samenvattende vorm, aangegeven wat het resultaat 

van de volgende fase zal zijn en waar het op te stellen programma van eisen op is geba-

seerd. Vervolgens wordt ingegaan op de planning, de consequenties, communicatie en 

voorziene risico’s. Tor slot wordt nog kort sti lgesta an bij Arhi-f inancieel toezicht. Voor meer 

achtergrondinformatie verwijzen wij u naar het bijgevoegde rapport van december 2016.  

 

Resultaat 

Huidig plan van aanpak 

Het plan van aanpak betreft een planopzet voor privaatrechteli jke verzelfstandiging van zo-

wel de organisatie van het CKC als van het gebouw ’t Clockhuys.  

 

Programma van eisen 

De volgende projectfase r icht zich op het formuleren van een programma van eisen voor die 

verzelfstandiging. Dat programma van eisen zal zijn gebaseerd op:  

 analyse van de verschil lende varianten van het onderbrengen van het CKC in een private 

rechtspersoon;  

 analyse van de verschil lende varianten van personel  privatisering;  

 analyse van verschil lende varianten van verkoop van ’t Clockhuys.   

 

Planning  

Voor de uitwerking van de gemeenteli jke voorkeursroute voor privatisering – conform de 

motie van juni 2015 – in een vergeli jkende analyse en een compleet programma van eisen, 

wordt een doorlooptijd gerekend van minimaal 13 weken. De detailplanning, analyse en uit-

werking kan star ten zodra daarvoor opdracht is gegeven en de projectorganisatie is inge-

richt. Start van dit vervolg is na besluitvorming door de gemeenteraad op 27 februari 2017.  

 

Het verdient aanbeveling rekening te houden met een (beduidend) langere doorlooptijd. De 

analyse van de personele en organisatorische varianten en het overleg daarover met be-

trokkenen kan al snel meer doorlooptijd vergen dan hier ingeschat. Dat geldt evenzeer voor 

de bestuurli jke en polit ieke besluitvorming. Ook het f inanciële toezicht op de geme enteli jke 

f inanciën kan tot vertraging leiden. Een “harde” planning is daarom op dit moment niet te 

geven. 

 

Consequenties 

a. Financieel 

De verwachte kosten voor een programma van eisen (op basis van vergeli jkende analyses 

op het gebied van de organisatie en het personeel van het CKC en het vastgoed van 

’ t  Clockhuys) staan beschreven in het bijgevoegde projectplan, paragraaf 3.9: projectkosten. 

Het gaat om een totaal bedrag van € 57.500. Er is f inanciële dekking in de vorm van de 

reeds gevormde bestemmingsreserve organisatieontwikkeling. Bij de vorming van de be-

stemmingsreserve in het kader van de vaststell ing van de Jaarstukken 2015 is 

“….onderzoek en effecten ’t Clockhuys” specif iek benoemd als bestedingsdoel.  
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De dekking vanuit deze bestemmingsreserve past dus binnen uw kaders. Wel is een tech-

nisch-administratieve begrotingswijziging nodig van de kosten en de dekking. Die kan ver-

werkt worden in de Voorjaarsrapportage 2017.  

 

Wij wijzen u er op dat er afhankelijk van de varianten die worden gekozen met betr ekking tot 

vastgoed, organisatie en personeel nog substantiële (fr ictie)kosten kunnen ontstaan bij de 

uitvoering van die varianten. Het is onderdeel van de te maken vergeli jkende analyse om die 

kosten in beeld te brengen.  

 

b. Juridisch  

Een privaatrechtel i jke verzelfstandiging kent voor het CKC meerdere varianten waarvan de 

juridische consequenties sterk uiteenlopen, zoals in het projectplan wordt geconstateerd. 

Ook voor ’t Clockhuys is sprake van verschil lende varianten waarvan de juridische conse-

quenties uiteenlopen. Bij het definiëren van een programma van eisen voor de verzelfstan-

diging van organisatie, personeel en gebouw zullen specif ieke juridische analyses moeten 

worden gemaakt.  

 

c. Personeel/ organisatorisch 

Bij privaatrechteli jke verzelfstandiging  van het personeel is sprake van het buiten het ge-

meenteli jke apparaat plaatsen van de medewerkers van het CKC. In het projectplan worden 

vijf verschil lende varianten kort beschreven. Drie hiervan zullen in een vergeli jkende analy-

se tegen elkaar worden afgezet, omdat deze aansluiten bij de motie van privaatrechteli jke 

verzelfstandiging. Bij deze personele analyse is relevant dat de gemeente een zorgvuldige 

route wil kiezen. Waarbij zorgvuldigheid boven ti jd gaat. Deze personele analyse vormt qua 

planning dan ook vermoedelijk het krit ieke pad en is daarnaast deels bepalend voor de an-

dere parallelle analyses. De in het projectplan genoemde doorlooptijd van 9 weken is een 

grove inschatting. Het kan zijn dat overleg met OR/GO uiteindelijk leidt tot een langere  

doorlooptijd.  

 

Communicatie 

Wij zullen de direct betrokkenen in de zin van personeelsleden, stakeholders (organisaties 

die gebruik maken van ’t Clockhuy) en de Harense samenleving informeren over de huidige 

ontwikkelingen en op welke punten meegedacht kan  worden over de toekomst. Een separaat 

communicatieplan zal worden opgesteld na uw besluitvorming.  

 

Risico’s  

In  onders taande tabel  staan r is ico’s  benoemd waarbi j  te lkens een maatregel is  gevoegd 

om het r is ico te mit igeren. Tevens is  de kans op het  z ich vo ordoen van dat r is ico inge-

schat,  evenals  de mate van impact .  

 

bedreig ing  tegenmaatregel  kans  ef fec t  r is ico  

Onvoldoende 

draagv lak bi j  per-

soneel  

Personeel  nauw betrek-

ken bi j  scenar iovergel i j -

k ing en volgende pro ject-

fasen.   

 

20%  middel  middelgroot   

Onvoldoende f i-

nanc ier ing voor 

CKC-act iv i te iten 

in zelfs tandig mo-

del .   

 

Slu i tende bus iness case 

voor  min imaal  de eers te 

v i j f  jaren opste l len  

20%  groot  middelgroot   
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Onverkoopbaar-

heid  

’ t  C lockhuys voor  

ca boekwaarde  

 

Ti jdig verwacht ingen ma-

nagen  

40%  middelgroot   middelgroot   

Des integrat ie 

CKC-act iv i te iten 

vanwege alterna-

t ieve herhuisves-

t ing.   

 

Passende huisvest ing 

b ieden waar integral i te i t  

kan worden voor tgezet   

40%  groot  groot  

Weerstand vanui t  

Harener  samenle-

ving  

Stakeholders , waaronder  

CRH, b i j  bes lu i tvorming 

betrekken  

 

40%  middelgroot   middelgroot   

Brede weerstand 

van stakeholders   

Kwal i tat ie f goed commu-

nicat ieplan  

 

10%  middelgroot   middelgroot   

Kansen cultuur-

educat ie onvol-

doende voor  CKC 

benut ten  

Duidel i jke gemeentel i jke 

bele idskeuze CKC voor 

gesubs id ieerde cultuur-

educat ie in basisonder-

wi js  in  te zetten  

  

20%  groot  groot  

Trage bes lu itvor-

ming door ondui-

del i jke lange ter -

mijn beleidsv is ie  

 

Bele id formuleren;  duide-

l i jk  en v lot bes lu i tvor -

mingsproces voors te l len 

en managen  

40%  groot  groot  

 

Arhi 

Het plan van aanpak, de vergeli jkende analyse en het opstellen van een programma van 

eisen zijn stappen in een traject van voorgenomen privaatrechteli jke verzelfstandiging van  

’ t  Clockhuys en het CKC. Voor deze fase van het proces van privatiser ing: het opstellen van 

een programma van eisen, is Arhi-toezicht nog niet van toepassing. Er worden nog geen 

onomkeerbare besluiten genomen met betrekking tot (mogelijke) verkoop van het vastgoed 

of (mogelijke) wijzigingen van rechtsposit ies van medewerker s. Eerst dient daartoe het, nu 

op te stellen, programma van eisen te worden geaccordeerd. Pas na goedkeuring van het 

programma van eisen zal Arhi Toezicht van toepassing (kunnen) zijn.  

 

Haren, 24 januari 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde, 

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 

   

   

 

 

 


