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Aan de raad
Inleiding
De directeur-bestuurder van KunstLokaal heeft in zijn brief van 26 februari 2014, gericht aan
wethouder Bevers, een verzoek gedaan om de tweede structurele bezuiniging van € 50.000,- uit te
stellen van 1-1-2015 naar 1-1-2018. Ook in de subsidieaanvraag voor 2015, ontvangen op 29 april
2014, wordt verwezen naar dit verzoek.
Beslispunten
1. De ingangsdatum van de tweede structurele bezuiniging van € 50.000,- op de subsidie
aan KunstLokaal uit te stellen van 1 januari 2015 naar 1 januari 2016, met de
mogelijkheid voor het college om dit uitstel jaarlijks te verlengen tot uiterlijk 1 januari
2018.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Raadscommissie Sociaal Domein en Volkshuisvesting d.d. 19 juni 2014.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
12 december 2012: besluit tot een structurele korting op de subsidie aan KunstLokaal van
in totaal € 100.000,-.

Beoogd effect
KunstLokaal kan de nodige veranderingen in de organisatie zorgvuldig doorvoeren, zodat
per 1-1-2018 de volledige structurele bezuiniging van € 100.000,- kan worden
doorgevoerd. Daarmee is de eerste helft van de bezuinigingsopgave volgens planning op
1-1-2014 doorgevoerd, en is de tweede helft met één tot maximaal drie jaar uitgesteld. Met
de organisatieverandering van KunstLokaal ontstaat een cultuurloket dat past bij de
ontwikkelingen in het culturele veld, waarbij flexibel (met docenten als ZZP’er) kan worden
ingesprongen op de vraag in plaats van het bieden van een vast aanbod. Door jaarlijks te
bezien of verder uitstel van de bezuiniging noodzakelijk is, houdt de gemeente inzicht in de
voortgang van de organisatieverandering.

Duurzaamheid
--

Argumenten
1.1
Als de 2e structurele bezuiniging niet wordt uitgesteld, kan KunstLokaal het
reorganisatieplan dat nodig is om de bezuinigingen op te vangen niet doorvoeren,
en gaat de organisatie failliet.
Op 12 december 2012 heeft de gemeenteraad besloten tot een structurele
bezuiniging op de subsidie aan KunstLokaal van € 50.000,- per 1-1-2014 en nog
eens € 50.000,- per 1-1-2015. De eerste helft van deze structurele bezuiniging is
inmiddels doorgevoerd. Gezien de huidige begroting en eerdere correspondentie
met KunstLokaal lukt het om deze eerste bezuiniging op te vangen. Voor het
doorvoeren van de tweede helft van de bezuiniging vraagt KunstLokaal echter
uitstel aan tot 1-1-2018.
KunstLokaal geeft aan dat de volledige structurele bezuiniging van € 100.000,- op
termijn gehaald kan worden. Dit kan alleen door de organisatie te veranderen van
een stichting met docenten in loondienst, naar een stichting die fungeert als
cultuurloket waarbij docenten als ZZP’ers worden ingehuurd. Los van het financiële
plaatje, past dit bovendien in de visie van de organisatie. Zonder deze
organisatieverandering is de bezuiniging niet op te vangen, waardoor onvermijdelijk
zou worden afgestevend op een faillissement.
Het omvormen van de organisatie kan echter niet van de ene op de andere dag.
Medewerkers die al jaren in vaste loondienst zijn, moeten uit dienst en kunnen
terugkeren als zelfstandig docent via een ZZP-constructie. Dit betekent echter wel
dat men vrijwillig afstand moet doen van de rechten die bij het huidige
dienstverband horen. Wanneer docenten bereid zijn om aan een regeling deel te
nemen, en daarmee vrijwillig een loonoffer doen van ongeveer 20%, dan kost het
alsnog 3 jaar voordat de reorganisatie volledig is doorgevoerd.
Door een overgangsperiode van drie jaar te hanteren, blijven de frictiekosten
beperkt tot onder de € 100.000,- (ruim € 30.000,- per jaar). Dit is aanzienlijk lager
dan de frictiekosten van meer dan € 500.000,-. Daarvan is sprake als wordt
gehandeld volgens de CAO, en de docenten niet vrijwillig deelnemen aan een
regeling. De frictiekosten behorend bij de overgangsperiode kan KunstLokaal
betalen als de tweede bezuiniging wordt uitgesteld naar 1-1-2018; de frictiekosten
van € 500.000,- kunnen in geen geval betaald worden en zullen leiden tot een
faillissement.
De ondernemingsraad van KunstLokaal heeft ingestemd met de reorganisatie,
beseffende dat dit het enige alternatief is waarop KunstLokaal in de toekomst kan
blijven voortbestaan. Ook hebben de meeste docenten inmiddels aangegeven dat
zij gebruik willen maken van een regeling. Er lopen nog gesprekken met een klein
aantal docenten die nog niet hebben aangegeven deel te willen nemen aan een
regeling. Dit vormt nog wel een risico (zie kanttekening 1.1).
Er wordt bewust voorgesteld om niet direct uitstel te verlenen tot 1-1-2018, maar om
de noodzaak tot uitstel jaarlijks te bezien met een uiterste ingangsdatum van de
bezuiniging op 1-1-2018. Op die manier krijgt KunstLokaal de gevraagde ruimte om

de organisatieverandering door te voeren, maar houdt de gemeente als
subsidieverlener inzicht in de voortgang hiervan.

Kanttekeningen
1.1
Wanneer een gedeelte van de docenten niet deelneemt aan een regeling om uit
dienst te treden, kunnen de frictiekosten alsnog oplopen tot een bedrag van ruim €
500.000,Er zijn nog gesprekken gaande met een kleine groep docenten die twijfels hebben
over deelname aan een regeling. Als zij daadwerkelijk afzien hiervan, lopen de
frictiekosten dermate hoog op dat uitstel van de tweede helft van de structurele
bezuiniging niet voldoende is om die kosten op te vangen. De directeur-bestuurder
geeft in zijn brief aan dat wanneer de gemeente in dat scenario niet besluit om de
volledige structurele bezuiniging van € 100.000,- terug te draaien, KunstLokaal
failliet zal gaan.
Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
Dit uitstel van de tweede structurele bezuiniging van € 50.000,- op de subsidie voor het
Kunstlokaal van 1-1-2015 naar 1-1-2018, is meegenomen in de begrotingsnota 2015,
welke op 10 juli 2014 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd ter besluitvorming.
Uitvoering
Bij een positief besluit wordt voor de jaren 2015, 2016 en 2017 een bedrag van € 50.000,bijgeraamd in de begroting t.g.v. de subsidie aan KunstLokaal.

Bijlagen
1.
Brief van KunstLokaal d.d. 26 februari 2014

Ter inzage gelegde stukken
--
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