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Scenariodocument “Het Raam”

Publieks zaken Raadsvoo rste l

Wij stellen voor
1. Kennis te nemen van de beknopte uitwerking van 3 toekomstscenario’s voor het
“Het Raam”, zoals opgenomen in de bijlage.
2. Het college de opdracht te geven een scenariodocument op te stellen, waarin drie
toekomstscenario’s zijn uitgewerkt, met gevolgen en effecten. Het betreft de
volgende scenario’s:
a. het al of niet behouden van het pand “Het Raam” in eigendom van de
gemeente Hillegom.
b. een scenario waarbij de huidige wijze van exploitatie hetzelfde blijft.
c. een scenario waarbij onderzoek wordt gedaan naar diverse
exploitatiemogelijkheden, met als uitgangspunten het realiseren van een
bruisend cultureel centrum, gecombineerd met een welzijns- en
zorgfunctie.
3. Akkoord te gaan met de voorgestelde planning.

Inleiding
Het huidig bestuur van de Stichting Kulturele Raad (HET RAAM) en de Gemeente
Hillegom hebben met elkaar geconstateerd dat er gezocht moet worden naar een
vernieuwende wijze van aanbod van culturele activiteiten voor de inwoners van
Hillegom.
Daarnaast zoekt de gemeente Hillegom naar een effectievere wijze van exploitatie van
het pand aan de Prinses Irenelaan.
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De gemeente heeft in 2015 aangegeven belang te hechten aan een reëlere exploitatie
van het pand “Het Raam”, omdat slechts een beperkt deel van de werkelijke kosten van
het pand in rekening wordt gebracht. Voorts is geconstateerd dat een groot deel van de
door de Stichting ontvangen subsidie opgaat aan huisvestingskosten, waardoor slechts
een beperkt gedeelte overblijft voor de uitvoering van de culturele activiteiten.
De gemeente Hillegom heeft in mei 2015 het bestuur van de Stichting Kulturele Raad
gevraagd een plan van aanpak op te stellen om te komen tot een reëlere exploitatie van
het pand en de samenwerking te zoeken met verenigingen en stichtingen. Naar
aanleiding van dit plan van aanpak heeft het college aangegeven onvoldoende
vertrouwen in de uitkomst van het traject te hebben. Het college heeft daarom in
december 2015 besloten om de huurtermijn tot 31december 2017 te verlengen en met
de gemeenteraad in gesprek te gaan over de invulling en de mogelijkheden van het
gebouw.
Het bestuur van de Stichting heeft in januari 2016 gevraagd om meer steun van de
gemeente in de vorm van een hoger subsidiebedrag en een huurtermijn van bij voorkeur
5 en minimaal 3 jaar.
Het college heeft herhaald dat zij met de gemeenteraad in gesprek gaat over de
toekomst, maar heeft de huurtermijn in afwachting daarvan niet verlengd. In juli 2016
heeft de Stichting aangegeven dat verzoeken tot samenwerking met diverse
verenigingen en stichtingen niets hebben opgeleverd. In oktober 2016 heeft het bestuur
van de Stichting Kulturele Raad (Het RAAM) de gemeente laten weten per 1 juni 2017 te
zullen opstappen.
De gemeente moet nu op korte termijn een besluit nemen over de continuïteit van de
culturele activiteiten voor het jaarprogramma 2017-2018 en de
exploitatiemogelijkheden van het pand.
Bestaand kader/context
Bij de uitwerking van de 3 scenario’s wordt aangesloten bij de richting die uitgezet is in
aanpalende beleidsterreinen die beschreven zijn in:


De conceptcultuurnota Hillegom 2017 -2020



Subsidieverordening



Transitieagenda WMO.

Beoogd effect
Het beoogde effect wat we willen bereiken is dat we een goed afgewogen keuze voor één
van de scenario’s kunnen maken zodanig dat we invulling kunnen geven aan de
doelstellingen die geformuleerd zijn in aanpalende beleidsterreinen.
Argumenten

1.1 Kennis nemen van de beknopte uitwerking van 3 scenario’s.
Om tot een gedegen afweging te komen is de vraag in hoeverre het in eigendom hebben
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van het pand aan de Prinses Irenelaan nr. 16 voorwaardenscheppend is voor het behalen
van onze beleidsdoelen op het gebied van cultuur, zoals genoemd in de cultuurnota
Hillegom 2017-2020, “Cultuur creëert en verbindt”.
De gemeente kan tevens dit momentum aangrijpen om de exploitatiemogelijkheden van
het pand “Het Raam” te onderzoeken, mede in relatie tot de visies opgenomen in de
concept cultuurnota Hillegom 2017-2020, “Cultuur creëert en verbindt! en de
Transformatieagenda WMO.
2.1. Opdracht geven voor het opstellen van een scenariodocument
In een scenariodocument worden de voor- en nadelen van 3 scenario’s naast elkaar
gezet, hiermee zijn de effecten en de consequenties van de keuze voor een bepaald
scenario zichtbaar.
Om een eerste indruk van de scenario’s te krijgen, zijn in de bijlage van dit raadsvoorstel
de scenario’s op hoofdlijnen uiteengezet.
3.1 De planning
Voor de korte termijn moet nagedacht worden over voortgang van de culturele
activiteiten en het jaarprogramma 2017-2018.
Na besluitvorming van de Raad wordt gestart met de uitwerking van de 3 scenario’s,
waarbij in april 2017 een informatieavond voor de commissieleden wordt georganiseerd.
In september 2017 worden de 3 scenario’s ter besluitvorming voorgelegd aan de Raad in
een zogenoemd Scenariodocument “Het Raam”.
Kanttekeningen
Bij de verdere uitwerking van de scenario’s worden de kanttekeningen per scenario
aangegeven.
Financiële consequenties
In de voorgestelde scenario’s worden de financiële consequenties per scenario
uitgewerkt.
Aanpak / uitvoering / participatie
De volgende activiteiten worden opgepakt:
Publicatie persbericht:
Er is een gezamenlijk persbericht opgesteld, waarin de terugtreding van het bestuur SKR
is aangekondigd.
Opheffing huidig bestuur:
Er worden afspraken gemaakt met het huidige bestuur SKR voor overdracht van taken en
verantwoordelijkheden. Gekeken wordt naar de financiële positie en er vindt overleg
plaats over de juridische afhechting.
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Nieuw bestuur:
Het bestuur SKR gaat in overleg met de gemeente op zoek naar nieuwe bestuursleden
voor de Stichting Kulturele Raad, dit bestuur kan wellicht een tijdelijk karakter hebben tot
in elk geval eind 2017.
Enerzijds kunnen dan de culturele activiteiten doorgang vinden en kan het programma
2017-2018 nog worden opgesteld, anderzijds geeft dit de gemeente de tijd om een
aantal scenario’s te onderzoeken en heeft de gemeente een gesprekspartner voor de
toekomstige invulling.
Er wordt gezocht naar een samenwerkingsvorm met de Volksuniversiteiten van Lisse en
Hillegom.
Bij de uitwerking van de scenario’s wordt kennis gehaald vanuit de omliggende
gemeenten.
Duurzaamheid
Kunst en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie, bevorderen maatschappelijke
deelname en gemeenschapszin en brengen mensen met elkaar in verbinding.
HLT
Dit is een raadsvoorstel dat alleen in de gemeente Hillegom wordt behandeld.
Urgentie
Het is van belang dat de raad voor het eind van het jaar 2016 een besluit neemt vanwege
het feit dat het bestuur per 1 juni 2017 terug treedt. De gemeente kan aan de slag met
de uitwerking van de scenario’s en het huidige bestuur kan de taken overdragen, zodat
de culturele activiteiten doorgang vinden.
Bijlagen / achtergrondinformatie
-

Beknopte eerste uitwerking van de 3 scenario’s voor het scenariodocument “Het
Raam”

namens het college van burgemeester en wethouders,
Ing. G.P. van Lierop

A. van Erk

Secretaris

burgemeester
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het collegebesluit van 8 november 2016,
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

Besluit:
1.

Kennis te nemen van de beknopte uitwerking van 3 toekomstscenario’s voor het
“Het Raam”, zoals opgenomen in de bijlage.

2.

Het college de opdracht te geven een Scenariodocument op te stellen, waarin drie
toekomstscenario’s zijn uitgewerkt, met gevolgen en effecten. Het betreft de
volgende scenario’s:
a. het al of niet behouden van het pand “Het Raam” in eigendom van de
gemeente Hillegom.
b. een scenario waarbij de huidige wijze van exploitatie hetzelfde blijft.
c. een scenario waarbij onderzoek wordt gedaan naar diverse
exploitatiemogelijkheden, met als uitgangspunten het realiseren van een
bruisend cultureel centrum, gecombineerd met een welzijns- en zorgfunctie.

3.

Akkoord te gaan met de voorgestelde planning.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 december 2016,

de griffier

de voorzitter

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk
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