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Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De beantwoording van de artikel 45 vragen van het Groen Links betreffende financiele problemen Het
Langhuis.
De vragen:
1. Is de wethouder bereid om in samenwerking met het bestuur van Het Langhuis
er alles aan te doen om Het Langhuis, een voor Zwolle belangrijke stichtng voor
onafhankelijke experimentele kunst, in de benen te houden?
2. Wil de wethouder zo spoedig mogelijk nagaan of hierbij ook geld is ontvreemd
uit het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie van de gemeente Zwolle?

3. Is het Langhuis nog is in staat om nu en in de toekomst het Cultuurfonds
Vernieuwing en Innovatie van de gemeente Zwolle te beheren?
Antwoord op vragen 1, 2 en 3.
Het college heeft eerst de nodige besluiten genomen om de toegekende aanvragen
van rechthebbenden, betreffende het Cultuurfonds Innovatie en Vernieuwing, over te
nemen. Hiermee wordt Het Langhuis ontlast en krijgen de rechthebbenden hun
bijdrage vanuit het Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie.
Daarnaast blijven we met Het Langhuis in gesprek over de consequenties nav het
ontvreemden van stichtinggelden door de voormalige penningmeester waarbij wij als
gemeente de eigen verantwoordelijkheid van de stichting niet overnemen.
Wel ondersteunen we Het Langhuis daar waar mogelijk.
De gemeente heeft naast de relatie met het Cultuurfonds, een huurrelatie met Het
Langhuis Dit zullen wij bij de gesprekken over de toekomst betrekken.
De gemeente was al in gesprek met Het Langhuis over het effectief gebruik cq.
toepassing van het Cultuurfonds. Het Langhuis wil zich gaan concentreren op het
afwikkelen van de gevolgen van de ontvreemding en zich volledig richten op
toekomstscenario’s.
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4. Wil de wethouder er tevens alles aan doen om de uitvoering van het
Cultuurfonds Vernieuwing en Innovatie zoveel mogelijk door het Langhuis te
laten blijven doen?
Als gemeente gaan we onderzoeken door welk middel van de verstrekking van een
financiële bijdrage vernieuwing en innovatie van het Zwolse culturele klimaat kan
worden gefaciliteerd. Dus hoe en op welke wijze het Cultuurfonds wordt voortgezet.
Wat uit dit onderzoek komt is nog niet bekend. Daarnaast blijven we met Het Langhuis
in gesprek over hun toekomst en keuzes die zij als Stichting maken.
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5. In april 2017 besloot de raad het fonds onder te brengen bij Het Langhuis, onder
meer omdat de verwachting was dat het op afstand plaatsten van de regeling
andersoortige aanvragers trekt. Blijkt dit in de praktijk ook?
Het betroffen vaak Langhuis gerelateerde aanvragen en het bereik was niet groot voor
2018 zou het Langhuis juist inzetten op het generen van meer bekendheid bij een
grotere doelgroep.
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De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 17-07-2018
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