Verslag informatieve bijeenkomst met besturen van Kulturhusaccommodaties.
22 augustus 2016
Aanwezig:
Vertegenwoordiging van besturen van: De Trefkoele, De Mozaïek, De Wiekelaar, Heidepark, De
Potstal; Maurits von Martels, Nicole Snellaars, Jurgen Goejer.
Afwezig: Woc-Nieuwleusen
Inleiding:
De aanwezigen worden welkom geheten door de wethouder.
De reden van dit overleg wordt kort toegelicht. Al langere tijd is er de wens bij de gemeente, (college
en gemeenteraad) om nadrukkelijker het gesprek over en toezicht op de inzet van
gemeenschapsgeld in de vorm van subsidies te organiseren. Het college wil daarom toegroeien naar
een vorm van horizontaal toezicht met als doel versterking van samenwerking in wederzijds
vertrouwen met transparantie en af leggen van verantwoording. In de commissievergadering van 5
september zal met de raad over dit onderwerp opiniërend gesproken worden. De besturen worden in
deze bijeenkomst geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om een hun opvatting te geven op dit
voorstel en de uitgangspunten.
De besturen uiten zich in een eerste algemene reactie positief over het idee van horizontaal toezicht.
De korte termijn van de uitnodiging, in de vakantie periode, roept vragen op.
Ook is de vraag bij enkelen waarom deze besturen aan tafel zitten en bijvoorbeeld sportverenigingen
niet. De Stichting Sportbelangen Lemelerveld (Heidepark) is niet vergelijkbaar met Kulturhusen, maar
heeft ook geen bezwaar tegen aanwezigheid. De Potstal vraagt zich of ook andere organisaties uit
Hoonhorst betrokken moeten worden.
Bespreking per uitgangspunt.
1. Vooraf en gedurende het jaar in gesprek over beleidskeuzen en uitvoering van de
maatschappelijke opdracht
De besturen kunnen zich hierin vinden. Zij zijn van mening dat er de afgelopen jaren goed
verantwoording is afgelegd middels de verplichte jaarstukken, maar dat het vervolgens ontbroken
heeft aan een (bestuurlijk) gesprek hierover. Ook zij achten het wenselijk dit te organiseren. Daarbij
wordt een meerwaarde gezien in een jaarlijkse gezamenlijke bestuurlijke bijeenkomst, waarin de
besturen met elkaar en met de gemeente de ontwikkelingen kunnen bespreken, ervaringen
uitwisselen en van elkaar kunnen leren. Daarnaast vindt men het ook gewenst dat er een (jaarlijks)
bestuurlijk overleg tussen gemeente en bestuur plaats vindt.
2. Jaarlijks een verantwoordingsmoment met de gemeenteraad.
Ook hier reageren besturen positief. Men wil graag jaarlijks een gesprek met de gemeenteraad over
de ontwikkelingen en inzicht geven in de besteding van publieke middelen.
Bij de uitgangspunten 1 en 2 vinden de besturen dat daarbij de gemeentelijke opdracht en
doelstellingen duidelijker moeten worden vastgelegd. Met andere woorden: wat worden de besturen
geacht te bereiken met de publieke middelen. Als er verantwoording wordt afgelegd moet ook duidelijk
zijn waarover dat met worden gedaan.
3. De gemeente benoemt (en schorst) in de toekomst bestuursleden. (op voorstel van het
stichtingsbestuur) .
Hierbij wordt toegelicht dat dit in overeenstemming is bij de wijze waarop bij nieuwe ontwikkelingen als
Woc-Nieuwleusen en het Theater de afspraken over bestuursbenoemingen worden gemaakt. Bij
nieuwe benoemingen in de huidige besturen wordt dezelfde werkwijze voorgestaan.
De besturen wijzen dit uitgangspunt nadrukkelijk af. Men beschouwt het als een uiting van
wantrouwen richting huidige besturen. De Trefkoele geeft aan dat de gemeente in het verleden juist
heeft gezegd zich niet met de benoeming van bestuursleden te willen bemoeien. Er wordt
aangegeven dat de kracht van de besturen juist bestaat uit de lokale verankering. Men ziet het als een
risico dat bij benoeming door de gemeente deze lokale verankering kan verdwijnen, bijvoorbeeld
ingeval een voorgedragen bestuurslid niet door de gemeente wordt geaccepteerd, dan zal er naar
verwachting minder animo zijn voor anderen om zitting te willen nemen in het bestuur.

De besturen zien geen meerwaarde in de benoeming door de gemeente, maar eerder een mogelijke
bron van conflicten. Men vraagt zich af welke criteria de gemeente wil hanteren bij het beoordelen van
de voorgedragen kandidaten, (men zit niet te wachten op een uitgebreide lijst met functie eisen), dan
wel bij te schorsen bestuursleden (‘vindt dit plaats als je het niet met de gemeente eens bent’).
Dit uitgangspunt staat haaks op het eerder uitgesproken punt van wederzijds vertrouwen in het
horizontaal toezicht.
De besturen zien onvoldoende argumenten voor dit uitgangspunt.
4. Wijziging van statuten kan alleen met instemming van het college.
Ook dit wijzen de besturen af. Er wordt op gewezen dat wijziging van statuten altijd via de notaris
verloopt. Deze zal ten allen tijde het doel van de stichting bewaken en voorkomen dat wijziging van
statuten leidt tot ontwikkelingen die niet stroken met het doel waarvoor de stichting is opgericht. Vanuit
dit oogpunt wordt de meerwaarde van dit uitgangspunt niet gezien.
Vervolg.
De besturen geven aan graag een vervolg te willen geven aan de uitgangspunten 1 en 2. Zij
dringen er op aan uitgangspunten 3 en 4 te laten vallen en in te zetten op een geleidelijke
ontwikkeling van bestuurlijke samenwerking, onderling vertrouwen en verantwoording.
Wethouder Von Martels koppelt uitkomst van bijeenkomst op 23 augustus terug aan de overige
collegeleden. Nu de reactie van kulturhusbesturen bekend is, is wethouder ook benieuwd naar
reactie van commissie (opiniërend voorstel, niet besluitvorming naar de gemeenteraad). Het
standpunt van de kulturhusen zal betrokken worden bij de behandeling in de commissie.
Het verzoek van aanwezigen om punt 3 en punt 4 niet voor reactie voor te leggen aan commissie,
zal wethouder von Martels betrekken in zijn terugkoppeling aan collegeleden.
Er komt een vervolgbijeenkomst, om uitkomst van dit overleg en uitkomst commissievergadering
naast elkaar te leggen. Termijn en wijze waarop dit wordt opgepakt worden nog bepaald. In et
overleg wordt aangegeven ten aanzien van de uitgangspunten 1 en 2 zowel per bestuur het
gesprek gemeente-kulturhusen te organiseren alsmede in te zetten op een gezamenlijke
bijeenkomst
Ten slotte is afgesproken dat dit verslag zowel beschikbaar is voor de besturen die uitgenodigd zijn
voor dit overleg als ook voor de leden van de raadscommissie ten behoeve van de
commissievergadering van 5 september.

