van het personeel en wordt afgedragen aan het UWV. Het UWV betaalt wel de WW-uitkering, maar
berekent deze door aan de werkgever.
Inmiddels is de wetgeving in 2012 gewijzigd, en worden er geen nieuwe B3-instellingen toegelaten.
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Bezuiniging
In 2011 is besloten tot een structurele bezuiniging op de kosten van het KCV van totaal € 155.000.
Dit bedrag is in twee stappen op de subsidie van 2013 en 2014 in mindering gebracht.
Vanaf augustus 2011 heeft het KCV diverse maatregelen getroffen om de bezuinigingen binnen
haar organisatie in te vullen en te voldoen aan de veranderende vraag van de markt. De vacature
van de vertrekkende directeur is parttime ingevuld, de tarieven zijn verhoogd en in 2012 en 2013
zijn deeltijdontslagrondes doorgevoerd. Deze maatregelen hebben in 2013 nog te weinig effect
gesorteerd. Om tot een structureel financieel gezonde organisatie te komen bleek een
reorganisatie noodzakelijk.
Het KCV heeft in 2014 een aantal reorganisatiemodellen doorgerekend. Het voornemen is om een
compacte netwerkorganisatie te vormen. Dit betekent ontslag van een deel van het personeel met
daaruit voortvloeiende reorganisatiekosten in de vorm van WW-uitkeringen. Het KCV heeft de
gemeente in het voorjaar 2014 een eerste indicatie gegeven van 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. Het KCV heeft voor de omvorming van
haar organisatie en de reorganisatiekosten eind 2014 een incidentele bijdrage van € 311.000 aan
de gemeente gevraagd. De gemeente Velsen staat nu voor de vraag of er moet worden ingegaan
op dit verzoek. Daarom hebben wij onderzoek gedaan naar de begroting van deze frictiekosten en
eventuele onzekerheden in dit bedrag. Tevens hebben wij onderzocht welke strategie voor het KCV
noodzakelijk is om een structureel gezonde exploitatie waarschijnlijk te maken en welke lijn de
gemeente kan volgen in deze situatie.
a. De eenmalige frictiekosten
Het KCV heeft berekend welke kosten zij maximaal moet maken om de omvorming van haar
organisatie mogelijk te maken. De gevraagde bijdrage van € 311.000 eind 2014 was het maximale
bedrag dat benodigd zou zijn voor loondoorbetaling, ontslagvergoeding en WW. Dit bedrag is
inmiddels naar beneden bijgesteld tot € 250.000 voor de periode 2013 - 2015. Het bedrag is lager
omdat een deel van het ontslagen personeel eerder dan verwacht een andere dienstbetrekking
heeft gevonden. Een deel van het bedrag van € 250.000 is al in 2013 en 2014 uitgegeven,
waardoor deze jaren met een verlies zijn afgesloten en de liquiditeitspositie van het KCV zwak is.
Er is sprake van een negatief eigen vermogen.
Eind maart 2015 heeft het KCV haar concept-jaarrekening 2014 en een herziene begroting voor
2015 en 2016 ingediend.
Ook in 2015 vindt er weer een deeltijdontslagronde plaats en is er nog sprake van kosten van
loondoorbetaling, ontslagvergoeding en WW. In 2015 wordt daarom ook nog een verlies verwacht.
Voor 2016 heeft het KCV een begroting ingediend met een negatief saldo van € 6.000. Het is
echter mogelijk om dit om te buigen tot een positief saldo van € 4.000 indien de verhouding tussen
les- en voorbereidingstijd wordt aangepast (zie onder b.).
b. De strategie voor het KCV
Sinds de eerste aanzegging van de gemeentelijke bezuiniging heeft het KCV met kleine ingrepen
en via het geleidelijk afbouwen van de personeelsformatie de bezuiniging trachten op te vangen.
Tegelijkertijd is geprobeerd om met een offensieve strategie in 2012 het tij te keren wat betreft
cursistenaantallen en inkomsten, wat gedeeltelijk is gelukt. Inmiddels is gekozen voor hervorming
van de organisatie. Reden van de geleidelijke afbouw is dat een snelle reorganisatie hoge
eenmalige kosten met zich meebrengt in verband met het eigen-risicodragerschap voor de WWkosten van het KCV.
Het KCV heeft in de jaren 2012 - 2014 verlies gedraaid waardoor de vermogenspositie zwak is.
Voor een gezonde toekomst moet de vermogenspositie weer worden versterkt. In de herziene
begrotingen voor 2015 en 2016 is uitgegaan van een voorzichtige raming van de inkomsten uit
lesgelden, mede omdat deze inkomsten nog steeds een dalende trend laten zien. Meevallende
inkomsten uit lesgelden kunnen vanaf 2016 worden benut om de vermogenspositie te versterken.
Als vuistregel kan voor het weerstandsvermogen worden uitgegaan van een percentage van 10%
van de jaarlijkse begroting. Dit betekent dat een weerstandsvermogen van € 100.000 voor het
Kunstencentrum wenselijk is.
Een belangrijk pluspunt is dat het KCV goede huisvesting heeft tegen lage kosten. Het KCV kan
daarnaast nog een aantal aanvullende maatregelen treffen om de kosten in de toekomst verder te
beheersen. De belangrijkste zijn:
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Aanpassen van de verhouding tussen les- en voorbereidingstijd;
Geen aanname van nieuw personeel onder de CAO Kunsteducatie;
In overleg met de lokale culturele instellingen en de centra in de regio tot samenwerking en
mogelijke verdere efficiencyverbetering komen.

In 2011 is de samenwerking met de Stadsschouwburg Velsen gestart, waarbij een deel van het
personeel en bestuursleden voor beide organisaties werkzaam is.
Het KCV heeft regelmatig overleg met het Kunstencentrum in Beverwijk en de Muziekschool
Heemskerk om kennis te delen en elkaar inhoudelijk te versterken. De organisaties staan open
voor verdere samenwerking. Kanttekening hierbij is dat ook de centra in de regio te maken hebben
met de teruglopende markt en met lokale omstandigheden, zoals het invullen van bezuinigingen.
Versterking van de regionale samenwerking van onder andere de Kunstencentra is een vast
bespreekpunt in het portefeuillehouders overleg Cultuur IJmond.
c. Handelingsperspectieven voor de gemeente
Het organisatiemodel dat het KCV heeft gekozen is valide voor de langere termijn: door te werken
met een kleine kern van professionals en een flexibele schil van freelance docenten is het centrum
flexibel en kan het in de toekomst gemakkelijk inspelen op snelle veranderingen die zich voordoen
in de cursusvraag. Daarnaast is een (nog) grotere inzet op samenwerking met het primair
onderwijs van belang. Het KCV en het onderwijs zijn belangrijke partners voor de gemeente bij de
uitvoering van cultuureducatiebeleid. Cultuureducatie is één van de drie speerpunten van beleid in
de periode 2014 – 2017. Via het primair onderwijs en het KCV kunnen alle kinderen met
kunsteducatie van goede kwaliteit worden bereikt, ook de kinderen voor wie muziek- of danslessen
voor de ouders financieel moeilijker bereikbaar zijn.
Om de omslag te kunnen maken en weer een vermogenspositie op te kunnen bouwen is een
financiële impuls noodzakelijk. De gemeente staat voor de keuze om hiervoor geld beschikbaar te
stellen. Er liggen 2 scenario’s voor:
Scenario 1
De gemeente vergoedt de reorganisatiekosten (totale kosten voor de periode 2013 -2015 begroot
op € 250.000). Het KCV kan met deze bijdrage de omslag maken naar een compacte
netwerkorganisatie. Doordat er met minder vaste krachten wordt gewerkt wordt het KCV flexibeler
en kan beter inspelen op ontwikkelingen in de markt voor cultuureducatie. Natuurlijk verloop van
personeel in de komende jaren versterkt deze ontwikkeling. Kwalitatief goede kunsteducatie is
geborgd voor de inwoners van Velsen, zowel via het onderwijs, voor de leden van amateurkunstverenigingen als voor de particuliere gebruikers van het KCV. Dit geldt ook voor de minder
financieel draagkrachtigen, omdat het KCV een hierop aangepast prijsbeleid hanteert. Daarnaast
kunnen de Combinatiefunctieregeling en de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit op hetzelfde
niveau worden uitgevoerd. Het KCV verkent moderne samenwerkingsvormen, zowel lokaal als
regionaal, om efficiënter te gaan werken en haar toekomst te te borgen. Het KCV neemt daarnaast
de onder b. beschreven aanvullende maatregelen om de kosten verder te beheersen.
Scenario 2
De gemeente vergoedt geen reorganisatiekosten. Dit betekent dat het KCV op enig moment niet
meer aan haar betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen en surseance van betaling zal moeten
aanvragen. Een faillissement is dan waarschijnlijk onafwendbaar. Gezien de liquiditeitspositie op dit
moment zal dit vermoedelijk al in de loop van 2015 het geval zijn.
Dit betekent dat alle personeelsleden ontslagen moeten worden en de activiteiten niet langer
kunnen worden uitgevoerd. De docenten zullen, afhankelijk van hun aanstelling, recht hebben op
een WW-uitkering. De lessen van het KCV op het gebied van muziek, beeldend en dans zullen
stoppen. Voor een deel zullen deze lessen door de markt worden overgenomen. Hierbij kan
worden gedacht aan organisaties zoals het Muzenhuis, particuliere docenten die aan huis
muziekles geven en particuliere dansscholen en creativiteitscentra. De ondersteuning van het KCV
in de vorm van cultuurcoaches voor het primair en voortgezet onderwijs stopt. Het subsidiebedrag
van € 500.000 per jaar (exclusief € 110.000 voor de combinatiefunctieregeling, waarvan 40% door
het Rijk wordt gefinancierd) kan op een andere wijze worden ingezet voor het ondersteunen van
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