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Wij stellen voor: 

 

1. Kennis te nemen van het scenariodocument Kulturele Raad.  

2. In te stemmen met scenario 2 voor een periode van 3 jaar (2018 tot en met 
2020). 

3. Aan de nieuwe Stichting te verzoeken om zich bij het organiseren van culturele 
activiteiten niet te beperken tot het pand aan de Prinses Irenelaan, maar ook 
andere accommodaties in Hillegom bij hun activiteiten te betrekken.  

4. Het college op te dragen in het 1e kwartaal van 2020 de samenwerking met de 
Stichting te evalueren.  

5. Kennis te nemen van het voornemen van het college om eind 2018 te starten met 

een onderzoek naar eigenaarschap, exploitatie, beheer en onderhoud van het 

maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Hillegom.  

 

 

 

 

Inleiding 

Op 8 december 2016 heeft u het college opdracht gegeven om een scenariodocument op 

te stellen voor de Kulturele Raad, waarin drie toekomstscenario’s worden uitgewerkt. 

Met dit voorstel informeren wij u over de uitkomsten van dit scenario-onderzoek. 

Inmiddels heeft de Stichting Kulturele Raad (SKR) zich opgeheven en is er per 1 maart 

2017 een nieuwe stichting opgericht, de Stichting Cultuurbeleving Hillegom. Dit is mede 

van invloed geweest op de keuze voor scenario 2. Met deze stichting maken we nieuwe 

prestatieafspraken. 

In de bijlage van dit raadsvoorstel is het scenariodocument bijgevoegd, waarin de 3 

scenario’s zijn uitgewerkt. In de conclusie van het scenariodocument staat een advies 

beschreven voor de keuze van scenario 2. 

  
Bestaand kader en context 

Bij de uitwerking van de 3 scenario’s wordt aangesloten bij de kaders van: 

 De Cultuurnota Hillegom 2017 -2020 

 Subsidieverordening 

 Transformatieagenda WMO 

 



 

 

 

Beoogd effect 

De gemeente beoogt de volgende doelen te behalen; 

 

1. Behoud en verbreding van culturele activiteiten in Hillegom door nieuwe initiatieven 

vanuit het bestuur van deze Stichting, ook op andere locaties. 

2. Bredere samenwerking binnen het sociaal domein. 

3. Realiseren van de doelstellingen uit de Cultuurnota waarin vastgesteld is dat de 

gemeente: 

 een toename van cultuurparticipatie wil bevorderen. 

 de kennis en waardering voor kunst en cultuur wil vergroten door 

cultuureducatie. 

 de efficiency en professionaliteit van de kunst- en cultuursector wil 

bevorderen 

 de zichtbaarheid van culturele uitingen wil vergroten. 

 

Argumenten 

1.1. 

In het scenariodocument is de onderbouwing van de keuze voor dit voorkeurscenario 

opgenomen. Er zijn afwegingen gemaakt op basis van de volgende criteria;  

 de mate waarin het scenario bijdraagt aan de bevordering van culturele 

activiteiten in Hillegom 

 de mate waarin het scenario bijdraagt aan bevordering van synergie en 

samenwerking op het gebied van cultuur, zorg en welzijn, 

 de mate waarin de gemeente haar rol als regiegemeente kan waarmaken,  

 de mate waarin het scenario toekomstbestendig is,  

 de mate waarin aan de behoefte van de inwoners wordt voldaan, 

 de mate waarin het scenario niet voor extra kosten zorgt. 

 

2.1. 

Dit scenario past binnen de onlangs vastgestelde Cultuurnota en er wordt met de keuze 

voor dit scenario inhoud gegeven aan de uitspraak in de cultuurnota “Cultuur creëert en 

verbindt”.  

 

3.1. 

De bestuursleden van de Stichting Cultuurbeleving Hillegom beschikken over een breed 

netwerk binnen het maatschappelijk middenveld in Hillegom en daarbuiten. En staan open 

voor nieuwe initiatieven, zij zijn bijvoorbeeld een “keyplayer” bij de bijeenkomsten van 

het “cultuurcafé”. Deze bijeenkomsten zijn vanuit de gemeente geïnitieerd, als uitvloeisel 

van de cultuurnota. Er is hierdoor een nieuw cultureel platform ontstaan. 

Het past in de doelstellingen van de nieuw opgerichte Stichting om de culturele 

activiteiten in samenwerking met andere partijen op andere locaties uit te voeren buiten 

het pand aan de prinses Irenelaan. Specifiek noemen wij de bibliotheek en het 

Fioretticollege Hillegom. 

 

4.1 

Door met deze Stichting een samenwerkingsovereenkomst te sluiten kan de gemeente 

een regisserende en faciliterende rol op zich nemen. In de samenwerkingsovereenkomst 

worden concrete resultaatafspraken gemaakt over het culturele programma, over 

activiteiten op andere locaties, (onder)verhuurmogelijkheden van het pand aan de Prinses 

Irenelaan, de opdracht om te streven naar het generen van inkomsten om de culturele 

activiteiten te bekostigen en de opdracht om op inventieve wijze de verbinding te maken 

met het maatschappelijk middenveld in Hillegom en de omliggende regio. 



 

 

Deze afspraken worden na besluitvorming van de Raad concreet uitgewerkt in een 

samenwerkingsovereenkomst met de stichting, zodat de evaluatie op basis van deze 

afspraken uitgevoerd kan worden. De evaluatie start na het culturele seizoen 3e kwartaal 

2019 zodat de raad uiterlijk juli 2020 de resultaten voorgelegd krijgt. Dit geeft de raad de 

gelegenheid om voor aanvang van het culturele seizoen 2020-2021 een besluit te nemen 

over de toekomst. 

 

5.1 

Tijdens de scenario-uitwerking is onderzoek gedaan naar eigenaarschap, exploitatie, 

beheer en onderhoud van het pand. 

Het college vindt dat dit niet alleen voor dit pand onderzocht moet worden en stelt 

daarom voor, eind 2018 een breder onderzoek te doen naar maatschappelijk vastgoed 

binnen de gemeente Hillegom. Met de eventuele financiële consequenties van het 

organiseren van dit onderzoek zal rekening gehouden worden bij de begroting 2018.  

 

 

Kanttekeningen 

Risico’s van de keuze voor scenario 2 zijn; 

 Risico op herhaling van de problematiek van de latende stichting (Stichting 

Kulturele Raad) zie bladzijde 6 van het scenariodocument. 

 Risico dat de Stichting Cultuurbeleving niet voldoende inkomsten kan genereren. 

 Risico dat de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en verenigingen 

in Hillegom moeizamer verloopt dan gedacht. 

 

Scenario 1, Verkoop van het pand is onderzocht. Dit levert eenmalig een bedrag op voor 

de gemeente Hillegom.  

Verkoop van het pand past niet in het door de Raad vastgestelde cultuurbeleid, waarin we 

een divers en kwalitatief goed cultureel aanbod willen en initiatieven willen stimuleren op 

het gebied van samenwerking tussen culturele instellingen verenigingen, het onderwijs, 

maatschappelijke partners en zorg. Verkoop van dit pand maakt het realiseren van deze 

doelstellingen lastiger. Daarnaast lijkt het ons niet verstandig om de pas gestarte 

stichting te belasten met problematiek over eigendom, beheer en verkoop van het pand. 

 

Scenario 3 is eveneens uitvoerig onderzocht. In dit scenario hebben we een combinatie 

van exploitatiemogelijkheden onderzocht, waarbij de kosten van cultuur kunnen worden 

gedragen door optimale exploitatie van het pand, o.a. door meer (semi-)commerciële 

verhuur mogelijk te maken of een combinatie van zorg en cultuur te realiseren. Het 

nadeel van dit scenario is dat wanneer de gemeente het pand deels (semi-)commercieel 

gaan verhuren, dit de mogelijkheden voor uitvoering van het cultureel programma 

beperkt, doordat delen van het pand continu bezet zijn.  

Onderzoek naar dit scenario heeft op dit moment nog niet geleid tot de conclusie dat de 

combinatie cultuur en zorg een succes kan worden.  

 

Dit heeft het college doen besluiten de raad te adviseren te kiezen voor scenario 2, 

waarbij de gemeente het pand volledig blijft verhuren aan de nieuwe Stichting 

Cultuurbeleving Hillegom. De mogelijkheid om meer(onder) te verhuren wordt als 

resultaatafspraak meegegeven aan deze Stichting, waarbij we de Stichting de afweging 

laten maken tussen (onder)verhuur van het pand en de uitvoering van het culturele 

programma. De Stichting geven we hiermee 3 jaar de ruimte om een breed cultureel 

programma neer te zetten voor onze inwoners. 

  

 
Financiële consequenties 

Geen 



 

 

 
Aanpak, uitvoering en participatie 

Hiervoor verwijzen wij naar het bijgevoegd scenariodocument Kulturele Raad. 

 

 

Duurzaamheid 

Dit gemeentelijk monument wordt duurzaam onderhouden op een hoog niveau, dit is 

meegenomen in het Meerjarenonderhoudsplan van de gemeente Hillegom. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Er ligt wel een vraagstuk op tafel over maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente 

Lisse, hiervoor wordt op dit moment een beleidsnota opgesteld. Zodat wanneer er in de 

toekomst meerdere vraagstukken zijn over hoe om te gaan met maatschappelijk 

vastgoed, dit beleidsstuk als leidraad kan dienen voor de gemeenten Hillegom, Lisse en 

Teylingen. 

 

Urgentie 

Verzoek om dit voorstel te behandelen in de raadscommissie van 31 augustus 2017. 

Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden kan de nieuwe stichting 

(onder)huurcontracten voor langer dan 1 jaar gaan afsluiten en kunnen er 

samenwerkingsverbanden gesloten worden tussen diverse maatschappelijk instellingen en 

verenigingen. 

 

Evaluatie 

In het eerste kwartaal 2020 volgt een evaluatie zodat er duidelijkheid is over het vervolg  

voordat het culturele seizoen 2020-2021 start. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

 Scenariodocument Kulturele Raad 

 Samenvatting Jaarplan Stichting Cultuurbeleving Hillegom 

 

 

 
namens het college van burgemeester en wethouders, 

 
 
G.P. van Lierop A. van Erk 
secretaris burgemeester 

 

 
 
  



 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit d.d. 18 juli 2017,  

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. De raad heeft kennisgenomen van het scenariodocument Kulturele Raad.  

2. De raad stemt in met scenario 2 voor een periode van 3 jaar (2018 tot en met 2020). 

3. Geeft opdracht aan het college om aan de nieuwe Stichting te verzoeken om zich bij 

het organiseren van culturele activiteiten niet alleen te beperken tot het pand aan de 

Prinses Irenelaan, maar ook andere accommodaties in Hillegom bij hun activiteiten te 

betrekken.  

4. De raad verzoekt het college om in het 1e kwartaal van 2020 de samenwerking met 

de stichting te evalueren.  

5. Kennis te nemen van het voornemen van het college om eind 2018 te starten met 

een onderzoek naar eigenaarschap, exploitatie, beheer en onderhoud van het 
maatschappelijk vastgoed binnen de gemeente Hillegom.  

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 14 september 2017, 

 

 

 

 

Drs. A.J. Jaspers  A. van Erk 
Plaatsvervangend griffier voorzitter 

 


