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Samenvatting en conclusie 

Medio 2017 heeft de nieuwe Stichting Cultuurbeleving Hillegom (de Stichting) de 

exploitatie, het beheer, de theaterprogrammering en educatie in het gebouw de 

Kulturele Raad aan de Prinses Irenelaan op zich genomen. De gemeenteraad van 

Hillegom heeft op 14 september 2017 gekozen voor deze optie. Afgesproken is om 

in het vierde kwartaal van 2019 de prestaties, die zijn vastgelegd in een 

prestatieovereenkomst, te evalueren. De conclusie van deze evaluatie is, dat de 

nieuwe Stichting Cultuurbeleving Hillegom op uitstekende wijze de uitdaging heeft 

opgepakt om de “oude” Stichting Kulturele Raad (SKR) op te volgen. De Stichting 

heeft in ruime mate voldaan aan de prestatieovereenkomst en heeft gezorgd voor 

een gezonde financiële situatie. Een prima uitgangspunt van waaruit de Stichting 

zich verder kan ontwikkelen als Kulturele Raad voor de inwoners van Hillegom.  

Wij stellen voor om de samenwerking met de Stichting onder dezelfde condities 

voor een periode van vijf jaar voort te zetten. 

 

Inleiding 

Op 14 september 2017 is aan de gemeenteraad van Hillegom een scenario-

document voorgelegd met drie toekomstscenario's voor de sociaal-culturele 

accommodatie de ‘Kulturele Raad’. In die vergadering heeft de gemeenteraad 

gekozen voor scenario twee. Dit houdt in dat de exploitatie van het gebouw de 

Kulturele Raad onder dezelfde condities wordt voortgezet door het gebouw in 

beheer te geven aan de nieuw opgerichte Stichting CultuurBeleving Hillegom. Aan 

de gemeenteraad is toegezegd dat in januari 2020 een evaluatie van de 

samenwerking met de Stichting wordt voorgelegd. Dit geeft de raad de gelegenheid 

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

de toekomst van deze sociaal-culturele accommodatie. Vanwege de start van het 

theaterseizoen 2020-2021 en de voorbereidingen voor de theaterprogrammering en 

het cursusaanbod wordt de evaluatie in december 2019 aan de gemeenteraad 

voorgelegd. 

 

Het raadsbesluit van 14 september 2017 luidt: 

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

2. De raad kiest voor scenario 2 voor een periode van 3 jaar (2018 t/m 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 haar activiteiten te betrekken. 

4. Het college opgedragen in het 4e kwartaal van 2019 de samenwerking met 

de Stichting CultuurBeleving Hillegom te evalueren en de uitkomsten van 

deze evaluatie in januari 2020 voor te leggen aan de raad. 

 

Aanleiding 

Tot aan juli 2017 werd de sociaal-culturele accommodatie “Het Raam” aan de 

Prinses Irenelaan te Hillegom beheerd en geëxploiteerd door de SKR. Om diverse 

redenen heeft de SKR haar werkzaamheden per 1 juli 2017 beëindigd en zichzelf 

opgeheven. Om de continuïteit van de culturele activiteiten en de exploitatie van 

deze sociaal-culturele accommodatie te borgen is in maart 2017 een nieuwe 

Stichting opgericht. Met deze Stichting is een prestatieovereenkomst afgesloten 
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voor de periode van 2018 tot en met 2020. Hierin staan concrete 

resultaatafspraken over het culturele programma, (onder)verhuurmogelijkheden 

van het pand, het genereren van inkomsten om de culturele activiteiten te 

bekostigen en verbinding te maken met het maatschappelijk middenveld in 

Hillegom en de omliggende regio. Aan de Stichting is vanaf de start op 1 juli 2017 

drie jaar de ruimte gegeven om een breed cultureel programma neer te zetten voor 

de inwoners van Hillegom. 

 

Doelstellingen van de Stichting 

De Stichting heeft in haar statuten de volgende doelstellingen opgenomen: 

1. het organiseren van educatieve activiteiten, zo breed mogelijk en 

 laagdrempelig; 

2. het organiseren van exposities; 

3. het organiseren van voorstellingen (theater, muziek); 

4. het verhuren van accommodatie aan externen, voor zover de activiteiten passen  

   binnen de doelstellingen van de Stichting. 

Onder organiseren wordt ook verstaan: het faciliteren van anderen om dit te doen. 

In de statuten is opgenomen, dat de Stichting hiervoor een geschikt pand zal 

zoeken.  

 

De Stichting CultuurBeleving Hillegom verwoordt haar missie en visie als volgt: 

 

“Wij willen in het gebouw de Kulturele Raad alle inwoners van Hillegom en 

omgeving een gelegenheid geven om hun leven te verrijken met educatie en 

cultuur. In een financieel gezonde Kulturele Raad willen we vaak en veel mensen 

zien genieten van theater, muziek en leuke cursussen”.  

 

De gemeente Hillegom wilde de volgende doelen behalen:  

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

    initiatieven (ook op andere locaties) door de stichting.  

2. Bredere samenwerking binnen het sociaal domein.  

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

 

Bij de keuze voor scenario twee zijn destijds de volgende kanttekeningen geplaatst:  

• Risico op herhaling van de problematiek zoals die van de SKR.  

• Risico dat de nieuwe Stichting niet voldoende inkomsten kan genereren.  

• Risico dat de samenwerking met het maatschappelijk middenveld en verenigingen  

   in Hillegom moeizamer verloopt dan gedacht. 

 

Wat is er bereikt? 

Voor het bereiken van bovengenoemde doelen is destijds een 

samenwerkingsovereenkomst opgesteld, waarin concrete resultaatafspraken staan 

genoemd over onder andere de (onder)verhuurmogelijkheden, het genereren van 
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extra inkomsten en verbinding maken met het maatschappelijk middenveld in 

Hillegom. De afgelopen jaren is gemonitord of de Stichting in staat is om het 

exploitatieresultaat van het gebouw te verbeteren en of het culturele programma 

voldoet aan de verwachtingen, waarvoor een enquête onder de inwoners en een 

onderzoek is gedaan onder het burgerpanel van Hillegom. De basis voor de 

evaluatie van de samenwerking met de Stichting is de Prestatieovereenkomst 

Stichting CultuurBeleving Hillegom 2018 t/m 2020. De gemeenteraad is per 

raadsmemo over deze prestatieovereenkomst geïnformeerd. 

 

Uitgangspunt voor de evaluatie is artikel 6 van de Prestatieovereenkomst 

Voor de evaluatie van de samenwerking met de Stichting is artikel 6 van de 

Prestatieovereenkomst Stichting CultuurBeleving Hillegom 2018 t/m 2020 het 

uitgangspunt. De voortgang van het culturele programma, het beheer en de 

exploitatie is met de Stichting besproken in een aantal constructief verlopen 

bestuurlijke overleggen in 2018 en 2019. 

 

De prestaties (artikel 6 Prestatieovereenkomst) 

Beheer en exploitatie (artikel 6, lid 1) 

De Stichting beheert en exploiteert het gebouw, zodat de continuïteit van het 

gebouw als sociaal-culturele accommodatie is geborgd. De beheertaken worden 

afgestemd met de gemeente. De gemeente is bevoegd naar de wijze waarop 

hieraan uitvoering wordt gegeven een onderzoek in te stellen. 

 

Het eerste jaar (2017/2018) is een jaar van consolideren geweest. De uitdaging 

was om een doorstart te realiseren zonder verdere achteruitgang van de sociaal-

culturele accommodatie. Al in dat eerste jaar is het de Stichting gelukt om een 

cultureel programma te realiseren met vijf theater- en vijf 

kindertheatervoorstellingen, lezingen en diverse workshops/cursussen. Ook het 

schooltheater is in de loop van 2018 weer van de grond getild.  

Door de verhuur van het gebouw aan diverse huurders zijn extra inkomsten 

gegenereerd en is er sprake van een gezonde financiële situatie (zie hiervoor de 

bijlage financiële verantwoording 2018). 

 

Cultureel Programma (artikel 6, lid 2) 

De Stichting zorgt jaarlijks voor een cultureel programma voor de inwoners van 

Hillegom, waarvoor onder meer de volgende activiteiten worden georganiseerd: 

- educatieve activiteiten: een breed scala aan cursussen, workshops en lezingen; 

- organiseren van diverse voorstellingen op het gebied van muziek, film, zang, dans 

en podiumkunsten. Dit betreft minimaal tien voorstellingen per jaar waarvan; 

a. vijf cabaret/muziekuitvoeringen; 

b. vijf kindertheateruitvoeringen; 

c. voorstellingen voor het primair onderwijs op grond van Cultuureducatie met 

kwaliteit. Deze voorstellingen zijn afgestemd met de directies/cultuurcoördinatoren 

van de basisscholen. Het aantal voorstellingen is afhankelijk van het 

cultuureducatieprogramma van de basisscholen. 

- minimaal drie exposities per jaar. 
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Educatieve activiteiten 

In het cursusjaar 2017-2018 heeft de Stichting zich gericht op de instandhouding 

van wat er nog was. Voor de cursussen was een neergaande lijn zichtbaar. Dit 

kwam enerzijds door de economische crisis en anderzijds door een andere wijze 

van vrijetijdsbesteding, bijvoorbeeld langlopende cursussen passen steeds minder 

in het huidige tijdsbeeld. De Stichting heeft de educatieve activiteiten opgepakt en 

kansen gezien. En dat is gelukt, want de deelname aan het aantal cursussen 

vertoont een opgaande lijn. Diverse cursussen zijn succesvol geweest en deze 

worden zo veel mogelijk voortgezet. De Stichting heeft ingezet op vernieuwing en 

verbreding door het aanbieden van kortere cursussen, die aansluiten bij de 

interesses van de Hillegommer. Elk jaar is er een nieuw scholingsprogramma 

opgezet, waarvoor contacten zijn gelegd met diverse nieuwe docenten. Daarnaast 

worden workshops en lezingen georganiseerd. Overwogen wordt het cursusseizoen 

uit te breiden met de maanden mei en juni, bijvoorbeeld door in die maanden een 

korte talencursus voor op vakantie aan te bieden. 

 

Theatervoorstellingen 

Het aantal bezoekers aan het theater is toegenomen, dat blijkt uit het feit dat de 

twee eerste voorstellingen in het seizoen 2019 – 2020 volledig uitverkocht waren. 

Voorheen werden jaarlijks vijf theatervoorstellingen voor volwassenen en vijf 

kindertheatervoorstellingen georganiseerd. De voorstellingen voor volwassenen zijn 

in het tweede jaar van het bestaan van de Stichting uitgebreid naar zes. Datzelfde 

geldt voor het lopende jaar, waarin bovendien geïnvesteerd is in het contracteren 

van wat bekendere artiesten. De voorstelling van Rayen Panday wordt gespeeld in 

de theaterzaal van het Fioretti College. 

De succesvolle Korendag wordt in het nieuwe seizoen voortgezet. Daarnaast zijn er 

vergevorderde voorbereidingen voor het houden van filmvoorstellingen.  

 

Jazzclub Perdido organiseerde altijd jaarlijks vijf muziekoptredens in de Kulturele 

Raad. Deze samenwerking is zeer succesvol voortgezet (zie ook hieronder bij 

“synergie”).  

Op de rol staat nog een licht-klassiek “huiskamerconcert” van studenten van het 

Conservatorium, om te peilen of er interesse is in Hillegom voor dergelijke 

concerten. De gedachte is verder om in de toekomst de tuin te betrekken bij 

muziekoptredens. Dit sluit mooi aan bij de renovatie van het Van Nispenpark. 

 

Cultuureducatie 

Sinds het tweede seizoen (2018-2019) is de Stichting gastheer voor de Hillegomse 

scholen die een aantal culturele activiteiten in de Kulturele Raad organiseren. 

 

Exposities 

Voorheen organiseerde de vorige Kulturele Raad jaarlijks een aantal exposities van 

zowel kunstenaars van buiten als eigen cursisten. De Stichting gaat hiermee in 

afgeslankte vorm door, door de eigen cursisten jaarlijks de gelegenheid te bieden 

te exposeren. Daarnaast zoekt de Stichting naar andere manieren om kunst onder 

de aandacht te brengen. De expositie rondom het Beatlesmonument is daar een 

voorbeeld van. Verder wordt er samengewerkt met het kunstenaarscollectief BIB.  
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Verbreding (sociaal)culturele activiteiten (artikel 6, lid 3) 

De Stichting neemt het initiatief om de huidige culturele activiteiten te verbreden 

door nieuw aanbod en initiatieven te ontwikkelen en samen te werken met het 

maatschappelijk middenveld in Hillegom en buurgemeenten (bijvoorbeeld de 

Bibliotheek, Muziekschool, het Fioretticollege en kunstenaars(verenigingen), 

cultuurcoördinatoren basisscholen Hillegom, Volksuniversiteit Lisse, Theater Floralis 

Lisse, Trefpunt en ’t Onderdak Teylingen, Welzijnskompas, zorginstellingen etc.) en 

daardoor ook nieuwe doelgroepen aan te boren. 

De Stichting spant zich in om de culturele activiteiten, naast het gebouw aan de 

Prinses Irenelaan, ook op andere locaties in Hillegom te organiseren (bijvoorbeeld 

muziek- en theatervoorstellingen in het Fioretticollege of Solution). De Stichting 

spant zich tevens in, zo mogelijk, culturele activiteiten te organiseren in de open 

lucht, op door de gemeente daartoe beschikbaar gestelde plaatsen. 

De Stichting neemt deel aan (de voorbereiding van) culturele evenementen die met 

subsidie van de gemeente Hillegom worden georganiseerd. 

De Stichting geeft de gemeente bij haar jaarverslag inzicht in de wijze waarop 

eerdergenoemde taken onder 6.3 zijn uitgevoerd. 

 

Het verzoek aan de Stichting was om zich niet alleen te beperken tot de sociaal-

culturele accommodatie de Kulturele Raad, maar ook activiteiten te organiseren op 

andere locaties. In seizoen 2019-2020 geeft de Stichting hieraan invulling door een 

voorstelling te plannen in de theaterzaal van het Fioretti College. De Stichting wil 

hiermee ervaring opdoen. Het programmeren van de theaterzaal in de Kulturele 

Raad is op zich al uitdagend en wordt gezien als prioriteit.  

 

De Stichting is lid van CultuurConnectie om zoveel mogelijk kennis te kunnen 

opdoen van de sector waarin zij zich beweegt. 

 

Synergie met andere organisaties 

De Stichting neemt deel aan het Cultuurcafé en het Cultuurfestival. Zij houdt 

contact met andere organisaties die actief zijn in Hillegom en omgeving op het 

gebied van kunst en cultuur, zoals de welzijnsorganisaties, De School en de BIB. Er 

zijn goede contacten met de Volksuniversiteit Lisse en bij de opstart heeft men veel 

tips en adviezen gekregen van Theater Het Onderdak in Sassenheim. Met deze 

laatste organisatie bestaan nog steeds collegiale contacten. 

De samenwerking met Perdido wordt geïntensiveerd voortgezet. Perdido wil zichzelf 

opheffen en vervolgens als muziekcommissie onder de Stichting vallen. De 

effectuering van dit voornemen is afhankelijk van de besluitvorming over dit 

raadsvoorstel. 

Verder is de Stichting gevraagd om de opening van het Van Nispenpark in het 

eerste kwartaal van 2020 te organiseren. Dit vraagt om een nauwe samenwerking 

met diverse verenigingen, organisaties en Hillegomse ondernemers. 

 

Aanbod cultureel programma en cursussen 

De Stichting wil voor de komende jaren het culturele programma en cursusaanbod 

nog beter laten aansluiten bij de behoeften van de inwoners van Hillegom. Hiervoor 

heeft de Stichting de behoefte van de inwoners gepeild door middel van een 

enquête en het raadplegen van het burgerpanel. Aan dit onderzoek hebben 225 
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personen meegedaan. De conclusie van dit onderzoek is dat de bekendheid van de 

Kulturele Raad onder de deelnemers van het onderzoek hoog is (95%). De 

deelnemers (86%) zijn er mee bekend dat de Kulturele Raad cursussen en 

theatervoorstellingen organiseert. Voor 66 % van de deelnemers voldoet het 

aanbod aan de behoefte en 69% vindt dat de Kulturele Raad in de huidige vorm 

moet doorgaan. Aandachtspunten zijn het vergroten van de bekendheid van de 

activiteiten en het verbreden van het aanbod.   

 

PR en communicatie 

De Stichting heeft een nieuwe professionele website en een vaste huisstijl. Zij 

benut zoveel mogelijk social media, de lokale huis-aan-huisbladen, posters en flyers 

om haar aanbod onder de aandacht te brengen. Zij staat op de jaarmarkt en 

organiseert open dagen voor de inwoners. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

professional voor de vormgeving van bijvoorbeeld de posters en de folders. Het 

komende jaar wordt extra geïnvesteerd in PR en communicatie om het culturele 

aanbod nog meer onder de aandacht te brengen van de inwoners van Hillegom. 

 

Huur en (onder)verhuur gebouw (artikel 6, lid 4) 

De Stichting huurt het gebouw aan de Prinses Irenelaan van de gemeente. Hiervoor 

is een huurovereenkomst opgesteld. De Stichting mag het pand (onder)verhuren 

aan maatschappelijke en commerciële partijen, mits dit past in de maatschappelijke 

bestemming van het gebouw. De Stichting staat ook open voor initiatieven van 

inwoners en maatschappelijke of vrijwilligersorganisaties om ruimte te huren ter 

verwezenlijking van maatschappelijke doelstellingen, tenzij dit het behalen van de 

prestaties genoemd onder artikel 6 blokkeert. De Stichting stelt hiervoor in overleg 

met de gemeente een (onder)verhuurovereenkomst op en stelt in overleg met de 

gemeente de (onder)verhuurtarieven vast. 

De Stichting streeft met de (onder)verhuur naar het genereren van extra 

inkomsten. De Stichting maakt in haar financiële stukken inzichtelijk waarvoor deze 

extra inkomsten zijn aangewend. 

 

Om het gebouw zo efficiënt mogelijk te gebruiken en de kosten naar beneden te 

brengen, zet de Stichting in op de verhuur. Van groot belang daarbij is, dat het 

gebruik van het gebouw voor de functie “educatie, kunst en cultuur” niet in de knel 

komt. Leidend zijn hiervoor de statutaire doelstellingen van de Stichting. 

Het huurcontract met Kinderopvang de Theepot is overgenomen van de vorige 

stichting en gecontinueerd. Daarnaast heeft men nieuwe huurders gevonden in de 

Evangelie Gemeente en Harmonie Taal en Cultuur. De belastingactiviteiten van het 

FNV zijn voortgezet. Verder worden steeds vaker lokalen in het gebouw verhuurd. 

De Stichting legt actief contact met organisaties waarvan zij weet dat ze op zoek 

zijn naar ruimte. Verder spant de Stichting zich in om de aula met het toneel aan te 

bieden aan diverse partijen die een dergelijke ruimte graag willen gebruiken voor 

het geven van een voorstelling; zo heeft KNA de weg naar de Kulturele Raad 

gevonden. Welzijnskompas is inmiddels een bekend gezicht in de Kulturele Raad 

(Dag van de mantelzorger, Festival der Ontmoeting). De Vereniging van Senioren 

KBO Hillegom heeft twee uitverkochte voorstellingen gehad. Deze samenwerking 

wordt voortgezet en wellicht zelfs uitgebreid.  
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De Stichting hanteert een basisprijs voor de verhuur van ruimtes en is met de 

gemeente in gesprek over de te hanteren tarieven. 

 

De horecaruimte (foyer) was zeer gedateerd en is in de zomermaanden van 2019 

gemoderniseerd met inzet van veel vrijwilligers en Hillegomse ondernemers. Ook 

het toneel heeft een opknapbeurt gekregen met nieuwe vloerbedekking en nieuwe 

toneelgordijnen. 

Vooralsnog lukt het goed om de bar te bemensen met vrijwilligers. Mocht dit op een 

zeker moment problematisch worden, dan wordt overwogen of een 

horecaondernemer geïnteresseerd is in het uitbaten hiervan. Bij voorkeur met een 

sociale invalshoek, dus bijvoorbeeld met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  

 

Het bestuur heeft veel gedaan aan het terugdringen van het energieverbruik in het 

pand, hetgeen heeft geleid tot een forse besparing op de energiekosten. Op dit 

moment is in onderzoek of er (buiten het zicht vanaf de openbare weg) 

zonnepanelen kunnen worden geplaatst, hetgeen aansluit bij de 

duurzaamheidsambitie van de gemeente.  

 

Vrijwilligersorganisatie (artikel 6, lid 5) 

De Stichting draagt zorg voor een goed functionerende vrijwilligersorganisatie. 

De Stichting geeft de gemeente bij haar jaarverslag inzicht in de wijze waarop deze 

taak wordt uitgevoerd.  

 

De Stichting heeft momenteel circa 26 vrijwilligers. Dit aantal is groeiende. Enkele 

keren per jaar melden zich nieuwe vrijwilligers. Er zijn verschillende commissies die 

bepaalde taken voor hun rekening nemen. Elke commissie heeft een direct 

aanspreekpunt binnen het bestuur. Voor het seizoen 2019-2020 is er een nieuwe 

theatercommissie. 

Voor de vrijwilligers organiseert de Stichting geregeld een bijpraatsessie, een 

gezellig samenzijn rond Kerst en aan het eind van het seizoen. 

 

Positieve gezondheid van de inwoners van Hillegom 

Cultuur draagt bij aan de positieve gezondheid van de inwoners van Hillegom 

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid die bijdraagt aan het 

vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het 

leven om te gaan. Positieve Gezondheid omvat zes dimensies: meedoen, zingeving, 

kwaliteit van leven, dagelijks functioneren, lichaamsfuncties en mentaal 

welbevinden. Het gebouw de Kulturele Raad en de activiteiten die daar worden 

georganiseerd dragen hieraan bij. 

 

Conclusie 

De conclusie is, dat de nieuwe Stichting CultuurBeleving Hillegom op uitstekende 

wijze de uitdaging heeft opgepakt om de “oude” Stichting Kulturele Raad op te 

volgen. De Stichting heeft in ruime mate voldaan aan de prestatieovereenkomst 

(artikel 6) en heeft gezorgd voor een gezonde financiële situatie. Een prima 

uitgangspunt van waaruit de Stichting zich verder kan ontwikkelen ten behoeve van 

het plezier en de ontwikkeling van de inwoners van Hillegom.  
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Bijlage: 

Financiële verantwoording en jaarverslag 2018. 
 


