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Wij stellen voor: 

 

de samenwerking met de Stichting CultuurBeleving Hillegom onder dezelfde 

condities voor een periode van vijf jaar voort te zetten. 

 

 

Inleiding 

Op 14 september 2017 is aan u een scenariodocument voorgelegd met drie 

toekomstscenario's voor het gebouw van de Kulturele Raad aan de Prinses Irenelaan. U 

heeft toen besloten te kiezen voor scenario twee. Dit hield 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 (hierna: de 

Stichting). Daarnaast heeft u het college opgedragen om de samenwerking met deze 

Stichting in het vierde kwartaal 2019 te evalueren en de uitkomsten van deze evaluatie in 

januari 2020 aan u voor te leggen. Dit geeft u de gelegenheid om voor aanvang van het 

culturele seizoen 2020-2021 een besluit te nemen over de samenwerking met de 

Stichting en de toekomst van het gebouw de Kulturele Raad.  

Uitgangspunt voor de evaluatie is artikel 6 (Prestaties) van de Prestatieovereenkomst 

Stichting CultuurBeleving Hillegom 2018 t/m 2020. 

De evaluatie wordt in december aan u voorgelegd, omdat de Stichting begin 2020 diverse 

verplichtingen met derden moet aangaan voor de start van het nieuwe theaterseizoen 

2020-2021, de theaterprogrammering en het cursusaanbod. Daarnaast loopt de 

huurovereenkomst met de Stichting af op 30 juni 2020. 

 

Bestaand kader en context 

Evaluatie van de samenwerking met de Stichting 

In uw besluit van 14 september 2017 heeft u het college van Hillegom opgedragen de 

samenwerking met de Stichting in het vierde kwartaal van 2019 te evalueren en de 

uitkomsten van deze evaluatie in januari 2020 voor te leggen aan uw raad. Met de 

Stichting is een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin concrete 

prestatieafspraken zijn gemaakt over onder meer het beheer en de exploitatie, het 

culturele programma en cursusaanbod. Deze afspraken zijn met de Stichting geëvalueerd 

(zie bijlagen). 



 

 

 

Beoogd effect 

Cultuur is een sterk middel om maatschappelijke deelname en gemeenschapszin te 

bevorderen en mensen met elkaar in verbinding te brengen. Daarnaast draagt cultuur bij 

aan de ontwikkeling van de inwoners van Hillegom. Er is een relatie met positieve 

gezondheid. Dit is een brede kijk op gezondheid waarbij niet alleen gekeken wordt naar 

fysieke aspecten maar waar ook emotionele en sociale aspecten van groot belang zijn. 

Het gebouw de Kulturele Raad en de activiteiten die daar worden georganiseerd door de 

Stichting dragen bij aan het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale 

uitdagingen in het leven om te gaan. 

 

Argumenten 

1.1 De Stichting heeft in ruime mate voldaan aan de prestaties op het gebied van het 

beheer en de exploitatie van het gebouw, het cultureel programma en cursusaanbod 

De Stichting heeft zich op een uitstekende wijze ingespannen voor borging van de 

continuïteit van het gebouw de Kulturele Raad, het culturele programma en 

cursusaanbod. De prestaties zijn neergelegd in een prestatieovereenkomst met de 

Stichting en geëvalueerd. De evaluatie is bij dit voorstel gevoegd. 

 

1.2 De Stichting heeft gezorgd voor een gezonde financiële situatie 

Er is een solide basis gelegd voor voortzetting van de sociaal-culturele accommodatie de 

Kulturele Raad. De jaarrekening 2018 laat een mooi positief resultaat zien. Ook voor 2019 

is sprake van een gezonde financiële situatie. Daardoor heeft de Stichting de 

modernisering van de oude foyer uit eigen middelen kunnen financieren.  

De exploitatie en het beheer van het gebouw gaan goed. Door toenemende 

verhuuropbrengsten van het gebouw genereert de Stichting extra inkomsten. Deze 

worden onder andere besteed aan de theaterprogrammering, het cursusaanbod en 

communicatie & PR om de activiteiten van de Kulturele Raad nog meer onder de aandacht 

te brengen van de inwoners van Hillegom. 

 

1.3 De Stichting heeft zich ingespannen om ook op andere locaties activiteiten te 

organiseren 

Een van de prestaties is dat de Stichting ook op andere locaties in Hillegom culturele 

activiteiten organiseert. In het seizoen 2019-2020 organiseert de Stichting een 

voorstelling in de theaterzaal van het Fioretti College. Ook de komende jaren blijft de 

Stichting zich hiervoor inspannen, waarbij het gaat om voorstellingen waarvoor de eigen 

zaal van de Kulturele Raad te klein is. In dat geval kan worden uitgeweken naar 

bijvoorbeeld het Fioretti College. Het voornaamste doel blijft om de eigen theaterzaal te 

vullen en inkomsten te genereren.  

 

1.4 Een periode van vijf jaar geeft de Stichting de tijd om verder te bouwen 

Een periode van vijf jaar geeft de Stichting voldoende zekerheid en financiële armslag om 

op de middellange en lange termijn het culturele programma en de culturele activiteiten 

uit te breiden, verder te ontwikkelen en nieuwe projecten te starten. 

 

Kanttekeningen 

Het leveren van inspanning om ook elders in Hillegom voorstellingen te organiseren is niet 

vanzelfsprekend 

De Stichting schaart zich volledig achter de wens van de gemeente Hillegom om 

bijvoorbeeld ook voorstellingen in het Fioretti College te organiseren. Er zijn echter 

beperkende omstandigheden die maken dat dit niet vanzelfsprekend tot succes leidt. 

Allereerst betreft dit de inzet van de vrijwilligers die meer binding ervaren met het 

gebouw van de Kulturele Raad dan met een andere accommodatie. Daarnaast brengt een 

activiteit op een andere locatie organisatorische aspecten met zich mee zoals afstemming 

en financiën. 



 

 

 
Financiële consequenties 

Aan de evaluatie zijn geen kosten verbonden. 

De Stichting ontvangt een jaarlijkse subsidie. In 2019 is deze € 61.520,--. Dit bedrag 

wordt jaarlijks, net zoals de andere subsidies, geïndexeerd en is opgenomen in de 

meerjarenbegroting. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

In 2018 en 2019 zijn diverse malen constructieve bestuurlijke overleggen met de 

Stichting geweest, waarin onder meer de exploitatie, voortgang en de samenwerking zijn 

besproken. Bij voortzetting van de samenwerking met de Stichting worden een nieuwe 

prestatie- en huurovereenkomst opgesteld. De Stichting wordt geïnformeerd over uw 

besluit. Over de Kulturele Raad wordt een bericht geplaatst op de gemeentelijke website 

en social media. 

De afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling draagt zorg voor de uitvoering. 

 

Duurzaamheid 

Cultuur draagt bij aan de sociale duurzaamheid en positieve gezondheid van de inwoners 

van Hillegom. 

Het gebouw, gemeentelijk monument, wordt duurzaam onderhouden. Dit is meegenomen 

in het Meerjarenonderhoudsplan van de gemeente Hillegom. Ook de Stichting kijkt bij het 

onderhoud en vervanging waarvoor zij verantwoordelijk zijn naar zo duurzaam mogelijke 

oplossingen. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Niet van toepassing. 

 

Urgentie 

De Stichting moet begin 2020 diverse verplichtingen aangaan in verband met de start van 

het nieuwe theaterseizoen 2020-2021, de theaterprogrammering en het cursusaanbod. 

Om die reden moet de Stichting op tijd weten of de samenwerking met de gemeente de 

komende jaren wordt voortgezet. 

 

Evaluatie 

Twee maal per jaar vindt een bestuurlijk overleg plaats met de Stichting om de 

samenwerking en voortgang te bespreken. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

1. Evaluatie van de samenwerking met de Stichting CultuurBeleving Hillegom 

2. Raadsvoorstel van 14 september 2017, Scenariodocument Kulturele Raad  

3. Prestatieovereenkomst Stichting CultuurBeleving Hillegom 2018 t/m 2020 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 



 

 

Raadsbesluit 
 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het voorstel van het college van 5 november 2019 met als onderwerp: Evaluatie 

van de samenwerking met de Stichting CultuurBeleving Hillegom, 

 

gelet op artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

de samenwerking met de Stichting CultuurBeleving Hillegom onder dezelfde condities 

voor een periode van vijf jaar voort te zetten. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
 


