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1. Informatienota raad 2. Businessplan Het Langhuis

Ontwerp besluit
Het college besluit:
1 De vordering ad € 30.650 van de gemeente op stichting Het Langhuis als oninbaar te verklaren.
2 In te stemmen met bijgevoegde informatienota voor de gemeenteraad.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
Eind 2018 heeft het college besloten de vordering van € 30.650 op stichting Het Langhuis op te
schorten. De opschorting was bedoeld om de stichting de gelegenheid te geven orde op zaken te
stellen.
Ondertussen heeft stichting Het Langhuis niet stil gezeten. Er is een nieuw bestuur aangetreden, er zijn
nieuwe activiteiten opgepakt, er is samenwerking met Hogeschool Windesheim gerealiseerd en de
Hanze Unie heeft een toekomstvisie ontwikkeld.
De stichting heeft aan ons kenbaar gemaakt ondersteund te willen worden met een structurele
exploitatiesubsidie, waardoor een programmeur en een fondsenwerver kan worden aangetrokken. De
gemeente gaat niet mee in deze wens. We houden vast aan het eerder (2015) ingezette beleid waarbij
de stichting geen exploitatiesubsidie ontvangt. Wij stellen vast dat de stichting kan functioneren door de
samenwerking met verschillende partijen op te zoeken, waarbij de stichting hoofdhuurder is van pand
Het Langhuis en daarvoor huursubsidie ontvangt (huidige situatie). Verschillende kunst en
cultuurpartners in de stad hebben tegenover ons een grote behoefte aan expositieruimte uitgesproken.
Wij zijn van oordeel dat deze behoefte kan worden vertaald in een hoge bezettingsgraad van Het
Langhuis, met verrassende en succesvolle exposities die door samenwerking kunnen ontstaan.
Het Langhuis is inmiddels een samenwerking aangegaan met stichting Stadwandelingen Zwolle, Proto
Deltion College en met Stichting Allemaal Zwolle. Deze samenwerkingen hebben tot doel meerdere
gevarieerde exposities te organiseren waarbij de organisatiedruk wordt verdeeld over de verschillende
organisaties. Zodoende kan het pand multifunctioneel worden benut. De oproep aan de stad is dan ook
om in samenwerking met Het Langhuis, (kleine) verrassende exposities te organiseren.
Duidelijk is dat inning van de vordering zal leiden tot het faillissement van stichting Het Langhuis. Wij
zijn niet gebaat bij het uitvoeren van deze vordering. Het uitvoeren van de vordering levert geen gelden
op. Wel verliezen we dan als stad een organisatie die interessante kleinschalige exposities organiseert
in het dwaalgebied van het Celekwartier, met culturele partners als Odeon, Fraterhuis, Fundatie en het
Herman Brood Museum.
Beoogd effect
Door af te zien van onze vordering wordt beoogd dat stichting Het Langhuis kan beginnen en zonder
financiële zorgen kan gaan werken aan samenwerking met verschillende partijen in stad en regio, met
als doel aantrekkelijke exposities te houden van zowel experimentele kunst als cultuurhistorische
kunst.
Argumenten
1. De vordering op stichting Het Langhuis wordt niet uitgevoerd. Door de vordering niet te innen
kan de stichting blijven bestaan. De stichting heeft niet de middelen om aan een (deel) van de
vordering te voldoen.
1a Het huidige nieuwe bestuur is persoonlijk aansprakelijk maar heeft geen rol gehad bij de in het
verleden ontstane financiële situatie.
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1b Met het oninbaar verklaren van de vordering blijft stichting galerie het Langhuis behouden.
Hiermee blijft een organisatie behouden die bijdraagt aan de beleidsdoelstelling ‘We houden
de brede culturele basisinfrastructuur met een gedifferentieerd aanbod voor een breed publiek
in stand’.
1c Het is ons bekend dat er in de binnenstad gebrek is aan tentoonstellingsruimte. We willen dat
het pand Het Langhuis multifunctioneel wordt ingezet. Dit kan bereikt worden doordat de
stichting Het Langhuis de samenwerking aangaat met verschillende partijen in de stad. Door
de samenwerking wordt het gebouw multifunctioneel gebruikt. Voorbeelden hiervan zijn de
exposities tijdens PROTO verzorgt door Deltion en het gebruik van het gebouw door de
Stadsgidsen als kantoor en voor rondleidingen.
1d Daarnaast gaat stichting Het Langhuis een samenwerking aan met Stichting Allemaal Zwolle.
Waar de Stichting Het Langhuis zich richt op experimentele kunst, zal bij Stichting Allemaal
Zwolle de nadruk op de Cultuurhistorische verhalen van Zwolle liggen.

2

De gemeenteraad te informeren over het besluit van het college, de voortgang en
ontwikkelingen binnen Stichting Het Langhuis.

Risico’s
Het kan zijn dat Stichting Het Langhuis niet voldoet aan onze verwachtingen doordat samenwerking
met de culturele partners onvoldoende tot stand komen. Mocht zich dat voordoen dan beëindigen wij
de samenwerking met en ondersteuning van de stichting. We zullen dan opzoek gaan naar een andere
organisatie die zich wil inzetten voor een multifunctioneel gebruik van het gebouw en de samenwerking
en verbinding met verschillende partijen in de stad kan realiseren.

Financiën
Als gemeente hebben we een vordering van € 30.650 op Stichting het Langhuis. Vanuit het
voorzichtigheidsprincipe en de inschatting van oninbaarheid is de oninbaarheid administratief bij de
jaarrekening 2018 verwerkt. De oninbaarheid verklaring heeft geen invloed op het jaarresultaat 2019
van de gemeente.
De verwachting is dat Stichting Het Langhuis, bij exploitatie overschot, deze middelen hard nodig heeft
voor het organiseren van exposities.
Communicatie
Dit voorstel is tot stand gekomen in een goede afstemming met stichting Het Langhuis, De Stadsgidsen
Zwolle en Stichting Allemaal Zwolle.
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Vervolg
Ons streven is erop gericht om de constructieve samenwerking met de stichting voort te zetten. Wij
blijven de stichting stimuleren tot een multifunctioneel gebruik van het pand en de realisatie van
exposities. Wij houden daarbij de vinger aan de pols en zullen het gebruik van het gebouw en de
samenwerking met partijen in de stad nauwgezet monitoren.
Openbaarheid
Dit voorstel is openbaar.
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