
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 19 januari 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Wensen en bedenkingen

Titel en datum van het stuk (+ link):
Principebesluit verzelfstandiging CKC Haren

Principebesluit-verzelfstandiging-CKC-Haren

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Annemarie van der Molen (beleidsadviseur), 050 367 7735, annemarie.van.der.molen@groningen.nl

Korte samenvatting:
Zomer 2021 informeerden we u over ons onderzoek naar de mogelijkheden voor verzelfstandiging 

van het Centrum voor Kunst en Cultuur (CKC) in Haren. Conform afspraak praten we u nu bij over de 

resultaten. Op basis van het voorkeursscenario dat hieruit is voortgekomen, hebben we als college 

het principebesluit genomen tot verzelfstandiging van het CKC. Een definitief besluit volgt in de 

zomer van 2022.

Uit ons onderzoek blijkt een geheel zelfstandig CKC in de vorm van een stichting het meest kansrijk. 

Het CKC is een langjarig bestaande culturele instelling in Haren met groot draagvlak onder de 

inwoners. Dit komt ook naar voren uit de enquête: vooral de centrale ligging en de kwaliteit van het 

aanbod worden gewaardeerd. Het CKC sluit goed aan op de schaal en de eigenheid van Haren. De 

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

toekomst. De ambitie om verder te ontwikkelen op het gebied van cultuurparticipatie en 

cultuureducatie om zo de toegankelijkheid tot cultuur te vergroten, kan succesvol worden 

vormgegeven vanuit een instelling die goed is gehecht in de gemeenschap. Samen met de 

Forumbibliotheek Haren en de Culturele Raad Haren vormt het CKC de culturele infrastructuur van 

het dorp Haren. Vanuit deze basis kunnen nieuwe verbindingen worden gelegd met andere culturele 

partners in Haren en omliggende dorpen.

De verzelfstandiging van het CKC gaat in op 1 januari 2023, het jaar 2022 wordt gebruikt voor de 

transitie. Mocht uw raad eventuele wensen en bedenkingen willen uiten dan verzoeken wij u dit 

kenbaar te maken. Rond de zomer van 2022 informeren wij u over de voortgang van deze transitie.

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Principebesluit-verzelfstandiging-CKC-Haren.pdf
mailto:annemarie.van.der.molen@groningen.nl


Vermeld op LTA?
O ja, 2022-210

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte vraag of opmerking mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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