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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 juni 2018 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 juni 2018 

Nummer :  18 

Onderwerp :  Toekomst ‘ t  Clockhuys -  CKC 

Bijlage(n) :  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  R. de Jong 

   

   

Samenvatting :  De gemeente Haren overweegt al jaren verzelfstandiging 

van het kunst- en cultuurcentrum ’t Clockhuys – CKC. In het 

verlengde van de motie van de gemeenteraad uit 2015 en 

de plannen die naderhand zijn verschenen, wordt in dit 

raadsadvies een integrale visie op de toekomst van  ’ t  

Clockhuys – CKC voorgesteld. Deze integrale visie is opge-

bouwd uit een drietal deelvisies ten aanzien van inhoud, 

vastgoed en organisatie. De collegebreed gedeelde inhou-

delijke visie op ’t Clockhuys – CKC geldt hierbij als leidraad 

voor de overige deelvisies. Hieruit volgen voorgestelde be-

slissingen om de inhoudelijke visie vast te stellen, het vast-

goed als gemeente in eigendom te houden en op het gebied 

van de organisatorische vormgeving de rollen te scheiden 

en zaken te verzelfstandigen.  

   

Voorgestelde beslissing :  1.  De integrale visie op de toekomst van ’t Clockhuys - CKC 

vast te stellen; 

2.  Dat het pand ’t Clockhuys in eigendom van de gemeente 

zal bli jven; 

3.  De facil itaire dienst die werkzaam is in ‘t Clockhuys van-

af 2019 onder te brengen bij de afdeling Vastgoed van 

de gemeente;  

4.  Een plan van aanpak te laten opstellen voor de introduc-

t ie van commerciële horeca in ’t Clockhuys;  

5.  Het CKC als organisatie te verzelfstandigen tot een apar-

te juridische entiteit met een subsidierelatie met de ge-

meente, nader uit te werken in 2019;  

6.  Tot privaatrechteli jke verzelfstandiging van het personeel 

van het CKC, nader uit te werken in 2019.  

 

X  Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van arti kel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  

 



 2  

Voorgeschiedenis 

De gemeente Haren overweegt al een aantal jaren verzelfstandiging van het kunst - en cul-

tuurcentrum ’t Clockhuys - CKC. Reeds in 2013 heeft een extern bureau enkele scenario’s 

voor verzelfstandiging in kaart gebracht. De gemeente heeft hieruit destijds twee voorkeurs-

scenario’s benoemd, namelijk publiekrechteli jke interne verzelfstandiging en privaatrechte-

l i jke externe verzelfstandiging. In juni 2015 is door de gemeenteraad een motie aangeno-

men, waarin de gemeenteraad het college heeft verzocht om een privaatrechteli jke externe 

verzelfstandiging van ’t Clockhuys - CKC en alternatieven hiervoor te verwerken in een 

raadsvoorstel. Dit met inbegrip van de muziekschool.  

 

De Rekenkamercommissie van de gemeente Haren concludeerde in haar rapport van 2015 

dat het in eigendom hebben van het vastgoed van ’t Clockhuys en de rol als verhuurder, in 

combinatie met het als gemeente exploiteren van een centrum voor kunst en cultuur, tot 

complexiteit leidt. Deze complexiteit maakt de gemeente minder f lexibel ten aanzien van 

beleidsaanpassingen rond ’t Clockhuys - CKC. 

 

De gemeente Haren heeft vervolgens in 2016 door Elmar Management een plan van aanpak 

voor verzelfstandiging laten opstellen. De behandeling van het plan van aanpak door de 

gemeenteraad begin 2017 heeft geleid tot het aanhouden hiervan. De raad heeft toen de 

opdracht voor het opstellen van een nieuw plan voor de verzelfs tandiging van het Clockhuys 

- CKC verstrekt aan een init iatiefgroep. Deze init iatiefgroep bestond uit gebruikers en huur-

ders alsmede het Dorpsfonds en de Culturele Raad.  

 

De init iatiefgroep werd door het bureau NESK geadviseerd bij het opstellen van haar p lan, 

dat in een vergadering van de gemeenteraad op 20 november 2017 werd gepresenteerd. De 

kern van het plan behelst een aantal punten. Ten eerste het borgen van de sociaal -culturele 

functie van ’t Clockhuys. Daarnaast het onderbrengen van de exploitatie v an ’t Clockhuys bij 

een externe commerciële parti j,  waarmee langjarige huurcontracten worden afgesloten ten 

behoeve van de bestaande gebruikers van ’t Clockhuys. Ten slotte wordt in het plan gepleit 

voor het verbreden van de exploitatie met nieuwe huurders  (zoals bijvoorbeeld Torion) en 

het commercieel laten uitbaten van de horecafunctie. De gemeenteraad heeft het plan met 

interesse tot zich genomen en vooreerst ter kennisgeving aangenomen.  

 

Hoewel er de afgelopen jaren dus een veelheid aan plannen en ideeë n de revue passeer-

den, bli jf t de vraag onbeantwoord: hoe nu verder met ’t Clockhuys - CKC? 

 

Met het oog op de mogeli jke gemeentelijke herindeling van Haren met Groningen en Ten 

Boer op 1 januari 2019 (waarover de Eerste Kamer nog moet besluiten) is het van  belang 

keuzes te maken ten aanzien van ’t Clockhuys - CKC. Maar ook los van de bestuurli jke toe-

komst is het belangrijk om na jaren van planvorming nu een zo concreet mogelijke integrale 

visie vast te stellen op de toekomst van ’t Clockhuys - CKC. 

 

De 3 grondslagen van de visie: inhoud, vastgoed en organisatie 

In de planvorming tot op heden komen 3 aspecten van ’t Clockhuys - CKC aan de orde die 

nu sterk zijn vervlochten. Dit betreft ten eerste de inhoudelijke activiteiten van het kunst - en 

cultuurcentrum CKC die door de gemeente worden gesubsidieerd. Ten tweede is er het ge-

meenteli jke vastgoed waarin het centrum is gehuisvest: ‘t Clockhuys . En tenslotte zijn er de 

mensen die vanuit de gemeenteli jke organisatie in het Clockhuys - CKC werkzaam zijn. 

 

De wens om een en ander te ontvlechten en rollen te scheiden is een terugkerend thema. 

Juist vanwege die jarenlange vervlechting hebben veranderingen binnen het ene onderdeel 

vaak gevolgen voor een ander onderdeel. Dit wordt duideli jk bij vragen over de eigendoms-

situatie, die meestal het beginpunt van de discussie vormden. Is het wenselijk dat het pand 

in gemeenteli jk eigendom bli jf t, of zou het beter kunnen worden verkocht?  
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Als het verkocht wordt, welke voorwaarden moeten er dan gesteld worden om de gewenste 

publieke activiteiten (waaronder die van het CKC) in de toekomst te laten plaatsvinden? En 

wat zijn die gewenste publieke activiteiten eigenlijk? Hoe zou de bemensing en organisatie 

moeten worden vormgegeven? 

 

Uit het bovenstaande bli jkt, dat voor het opstell en van een gedegen integrale toekomstvisie 

op ’t Clockhuys - CKC als eerste de inhoudelijke deelvisie op ’t Clockhuys - CKC moet wor-

den vastgesteld. Deze zal hieronder worden uitgewerkt. Na vaststell ing van en redenerend 

vanuit deze visie komt vervolgens een deelvisie tot stand op het vastgoed waarin het cen-

trum is gehuisvest. Tot slot komt ook de deelvisie op personeel en organisatie binnen het 

Clockhuys - CKC aan de orde. Hierbij zal onderscheid gemaakt worden tussen de facil itaire 

dienst die werkzaam is in ’t Clockhuys en de docenten van het CKC. We vangen aan met de 

inhoudelijke deelvisie. 

 

Visievorming - proces 

Vanaf eind 2017 is een projectgroep bestaande uit ambtenaren van zowel het ruimteli jk als 

het sociaal domein aan de slag gegaan om de visie voor  ’ t  Clockhuys-CKC op een gestruc-

tureerde manier vorm te geven, een en ander in nauwe afstemming met de wethouder. De 

projectgroep definieerde hiertoe een aantal zogenoemde ‘bouwstenen’. Deze bouwstenen 

waren fundamentele keuzemogelijkheden op basis waarvan  de inhoudelijke visie van ’t 

Clockhuys - CKC bepaald kon worden. Het College heeft de bouwstenen ontvangen en de 

collegeleden hebben onafhankelijk van elkaar hun keuzes gemaakt. Op basis van deze keu-

zes is in februari 2018 een werksessie met het College g ehouden. Door inzet van de metho-

de van ‘de zes denkhoeden’ van Edward de Bono is een college -breed gedragen inhoudelij-

ke visie op ’t Clockhuys - CKC vastgesteld. 

 

Inhoudelijke deelvisie op ’t Clockhuys - CKC  

De kern van de inhoudelijke visie is dat ’t Cloc khuys - CKC een levendig gebouw dient te 

zijn met een publieke functie. Er zijn 4 inhoudelijke pij lers waarop we grip willen houden. 

Overkoepelend facil iteren de 4 pij lers de ontmoeting tussen de inwoners van Haren.  

 

Een eerste pij ler is dat ’t Clockhuys - CKC organisaties zal herbergen die zich bevinden op 

het gebied van kunst en cultuur. De bibliotheek is basisgebruiker en zal ook in de toekomst 

in het gebouw gehuisvest bli jven. Een cursuscentrum voor kunst - en cultuureducatie is een 

passende huurder. Een wens is om de Dickens Room in de toekomst breder inzetbaar te 

laten zijn, zodat er vaker gebruik van zal worden gemaakt. Het gebouw biedt op meerdere 

plaatsen ruimte voor uitvoeringen, lezingen, f i lms, exposit ies en een open podium.  

 

De functie van informatievoorziening vormt de tweede pij ler. ’t Clockhuys - CKC is de be-

langrijkste fysieke vindplaats in de gemeente voor diverse informatie over kunst, cultuur, 

zorg en welzijn. 

 

Een derde pij ler is, dat er in het gebouw ruimte is voor de ‘front off ice’ ( loke t)  functies van 

zorg en welzijn. 

 

Ten slotte is een dagelijks geopende commerciële horecafunctie in ’t Clockhuys - CKC de 

vierde pij ler. Hierbij is de mogelijkheid aanwezig om ook een horecaterras op het ‘school-

plein’ te creëren.  

 

Het uitgangspunt is dat we met deze 4 pij lers grip willen houden op de invull ing van de pu-

blieke functies en de keuze van de huurders, zodat het concept van ’t Clockhuys - CKC 

overeind bli jf t. Indien er ruimte over is, dan kan deze worden verhuurd aan private onder-

nemingen die aansluiten bij het profiel van ’t Clockhuys - CKC, zoals bijvoorbeeld een 

boekhandel, kringloopwinkel, mindfullness -praktijk, etc.  
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Ten slotte wil het College een hoge bezettingsgraad voor de diverse ruimtes en een efficiën-

te exploitatie van ’t Clockhuys - CKC, dit met inachtneming van bovenstaande pij lers. Daar-

om moet de eigendomssituatie ook zo worden vormgegeven dat we hierop zoveel mogelijk 

grip houden. 

 

Deelvisie op de eigendomssituatie van het pand 

De motie van de Raad uit 2015 vraagt een voorstel waarin het op afstand zetten van ’t 

Clockhuys – CKC vorm krijgt, waaronder ook verkoop van het pand zou kunnen vallen. In 

het voorstel moeten immers een privaatrechteli jke externe verzelfstandiging alsmede alter-

natieve opties in kaart worden gebracht. In de huidige situatie waarin de gemeente Haren 

verkeert, zou een mogelijke verkoop van het pand ’t Clockhuys onder de wet Arhi aan de 

provincie Groningen alsmede de gemeenten Groningen en Ten Boer ter goedkeuring moeten 

worden voorgelegd. De financiële consequenties van deze optie zouden naar schatting circa 

57.500 euro bedragen1, nog los van een eventuele discrepantie tussen de verkoopwaarde en 

de boekwaarde. Omdat de Tweede Kamer reeds in ruime meerderheid met de herindeling 

heeft ingestemd, en de wet Arhi bli jvend van toepassing is, is deze optie momenteel niet op 

eigen kracht realiseerbaar. 

 

Vanuit de inhoudelijke visie redenerend is het van belang om maximaal grip te houden op de 

invull ing van de publieke functies en de keuze van de huurders, zodat het concept van ’t 

Clockhuys - CKC overeind bli jf t. De grip is maximaal wanneer de gemeente het pand in ei-

gendom houdt. In geval van verkoop van het pand verliest de gemeente grip op de keuze 

van de huurders en de inhoud van ’t Clockhuys. Daarom heeft het in eigendom houden van 

het vastgoed de voorkeur. 

 

Deelvisie op de organisatie: de facilitaire dienst  

Binnen het gebouw ’t Clockhuys is een relatief zelfstandige facil itaire dienst werkzaam die 

in gemeenteli jke loondienst is. Vanuit de inhoudelijke visie geredeneerd is  het van belang 

dat het beheer van het pand en de daarmee samenhangende exploitatie en onderhoud zo 

efficiënt mogelijk wordt georganiseerd. Dat zou kunnen door de facil itaire dienst onder te 

brengen bij de afdeling Vastgoed, maar het is ook mogelijk om  exploitatie en beheer bij een 

externe commerciële parti j te beleggen. Dit laatste conform het plan van de init iatiefgroep  

en de wens om de rollen te scheiden. Gegeven de te verwachten aanstaande herindeling 

met de gemeenten Groningen en Ten Boer per 1 januari 2019 is dat een afweging die in de 

loop van 2019 gemaakt moet worden.  

 

Deelvisie op de organisatie: het CKC 

Het CKC is zowel een gemeenteli jke dienst als een gemeenteli jke afdeling. Hierbij is van 

belang om onderscheid te maken tussen enerzijds de activit eiten en anderzijds de organisa-

tie van het CKC. Daarbij staat de vraag centraal in hoeverre deze passen binnen de inhou-

delijke deelvisie. 

 

De activiteiten van het CKC behelzen een breed cursus - en lesaanbod op het gebied van 

muziek, theater en beeldende kunst. Daarnaast zijn er regelmatig samenspelactiviteiten en 

concerten die al dan niet in samenwerking met de overige culturele organisaties jaarli jks 

worden georganiseerd. Daarbij organiseert men tevens activiteiten op scholen en onder-

steuning van lokale activiteiten. De activiteiten passen binnen de vastgestelde inhoudelijke 

visie. 

 

                                                           
1 Wi j verwachten op basis van de inschatt ing van het rapport Elmar dat in di t geval een vastgoedana-
lyse moet worden verricht  (7.500 euro) en er f iscaal/f inancieel  advies moet worden ingekocht 
(10.000 euro),  evenals jur idisch advies (10.000 euro).  Ook is er een inzet aan projectmanagement 
nodig (24.000 euro). Ten slotte is er  door Elmar een post onvoorzien ingeschat (6.000 euro).  
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Wat betreft de organisatie is het nu zo dat er deels gemeenteli jk personeel werkzaam is als 

docenten binnen het CKC. Verder bestaan de docenten grotendeels uit ZZP -ers. Met het 

oog op de gewenste ontvlechting en rollenscheiding kan verzelfstandiging van het CKC vorm 

krijgen door het inrichten van een zelfstandige privaatrechteli jke juridische entiteit met na-

der te definiëren zekerheden voor het daarin onder te brengen CKC -personeel. Tevens zou 

deze entiteit een posit ie als huurder kunnen innemen. De gemeente zou vervolgens een 

subsidierelatie kunnen aangaan met de entiteit en daarbij randvoorwaarden kunnen stellen 

aan de cultuur- en muziekeducatie in ’t Clockhuys. Dit heeft f inanc iële en juridische conse-

quenties. Dit behoeft nadere uitwerking in 2019.  

Het rapport van Elmar beschrijft enkele varianten op het gebied van privaatrechteli jke ver-

zelfstandiging van het personeel. We noemen deze kort.  

 

- Dienstverband bij de gemeente bli jf t  van kracht, personeel wordt gedetacheerd naar de 

privaatrechteli jke rechtspersoon. 

- Ontslag en aanstell ing als ambtenaar bij de privaatrechteli jke rechtspersoon.  

- Ontslag als ambtenaar en een aanstell ing bij de privaatrechteli jke rechtspersoon met B3 -

status. 

- Ontslag als ambtenaar en een aanstell ing bij de privaatrechteli jke rechtspersoon zonder 

B3-status. 

- Ontslag als ambtenaar en een aanbod als ZZP-er. 

 

Dit onderdeel vereist eveneens nadere uitwerking in 2019.  

 

Hoe nu verder op basis van de integrale visie?  

Samen vormen de bovenstaande deelvisies de integrale visie op de toekomst van ’t Clock-

huys - CKC die wij hierbij ter vaststell ing aanbieden. Concreet adviseren wij u het volgende  

te besluiten. 

 

1.  De integrale visie op de toekomst van ’t Clockhuys - CKC vast te stellen; 

2.  Dat het pand ’t Clockhuys in eigendom van de gemeente zal bli jven;  

3.  De facil itaire dienst die werkzaam is in ‘t Clockhuys vanaf 2019 onder te brengen bij de 

afdeling Vastgoed van de gemeente;  

4.  Een plan van aanpak te laten opstellen voor de introductie van commerciële horeca in ’t 

Clockhuys; 

5.  Het CKC als organisatie te verzelfstandigen tot een aparte juridische entiteit met een 

subsidierelatie met de gemeente, nader uit te werken in 2019;  

6.  Tot privaatrechteli jke verzelfstandiging van het personeel van het CKC, nader uit te wer-

ken in 2019.  

 

Haren, 15 mei 2018. 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde, 

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 


