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Onderwerp: Kunstencentrum

Geachte leden van de raad,
In het kader van de actieve informatievoorziening berichten wij u het volgende:
Bij de Voorjaarsnota 2011 is besloten tot een structurele bezuiniging op de kosten van het
Kunstencentrum van totaal € 155.000; € 78.000 daarvan is met ingang van 1 augustus 2013
geëffectueerd. De resterende € 77.000 is in mindering gebracht op de subsidie van 2014. Dit betekent
dat deze gemeentelijke bezuiniging is gerealiseerd.
Vanaf augustus 2011 heeft het Kunstencentrum diverse maatregelen getroffen om de bezuinigingen
binnen haar organisatie in te vullen en te voldoen aan de veranderende vraag van de markt. De functie
van de directeur is niet meer ingevuld voor 1 fte maar voor 0,4 fte. Verder zijn er drie
deeltijdontslagrondes doorgevoerd en zijn de tarieven verhoogd. Het Kunstencentrum heeft echter
geconstateerd dat deze maatregelen onvoldoende zijn om tot een structureel financieel gezonde
organisatie te komen. Een reorganisatie is dan ook noodzakelijk.
Het Kunstencentrum heeft de gemeente in het voorjaar 2014 een eerste indicatie gegeven over de
financiële gevolgen van een reorganisatie. Op basis van deze indicatie is bij de 1e bestuursrapportage
2014 een bedrag van incidenteel € 200.000,-- opgenomen in de begroting 2014. Dit als voorloper op
een nadere uitwerking van de reorganisatie. Argument hiervoor was dat het Kunstencentrum een
belangrijke rol speelt bij de verbetering en borging van cultuureducatie in het schoolcurriculum. Dit is
één van de doelstellingen van het cultuurbeleid zoals opgenomen in de door de raad vastgestelde Nota
Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017. De reorganisatie van het Kunstencentrum is voorzichtigheidshalve
ook opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting 2015. De gemeente heeft echter
de keuze om de reorganisatiekosten al dan niet te vergoeden.
Het afgelopen half jaar heeft het Kunstencentrum benut om een aantal reorganisatiemodellen door te
rekenen. Het Kunstencentrum wil zich omvormen tot een compacte netwerkorganisatie. Dit betekent
ontslag van een deel van het personeel met daaruit voortvloeiende reorganisatiekosten in de vorm van
WW-uitkeringen. Het Kunstencentrum heeft voor de omvorming van haar organisatie en de
reorganisatiekosten een maximale incidentele bijdrage van € 311.000,-- aan de gemeente gevraagd.
Alvorens een besluit aan uw raad voor te leggen over het al dan niet vergoeden van
reorganisatiekosten aan het Kunstencentrum willen wij de mogelijkheden voor het behoud van
cultuureducatie voor de inwoners van de gemeente Velsen verkennen. Wij zullen deze mogelijkheden
in het eerste kwartaal van 2015 aan u voorleggen.
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