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VOORSTEL  
 
 
1.  AANLEIDING / PROBLEEMSTELLING 
 
In februari 2014 is duidelijk geworden dat het Kunstbedrijf Arnhem in financiële problemen verkeert. Dit was 
voor het college aanleiding om de bevoorschotting van de gemeentelijke subsidie afhankelijk te stellen van een 
door de stichting op te stellen herstelplan. In de hierop volgend maanden is de directeur vertrokken, is er een 
eerste en vooral financieel herstelplan opgesteld (dat naar het oordeel van het college te weinig inging op de 
inhoudelijke ontwikkeling van het Kunstbedrijf) en is de raad van toezicht van de stichting afgetreden.  
Per 1 juni is er een interim directeur bestuurder werkzaam en sedert eind september is de raad van toezicht 
wederom bemenst. De directeur en deze raad hebben de taak om een aangepast herstelplan op te stellen.  
 
Het concept van het aangepaste plan is eind oktober aangeboden. De financiële vertaling is in november en 
december onderwerp van gesprek geweest met het Kunstbedrijf en heeft geleid tot een definitief herstelplan.  
  
 
2.  DOEL 
 
Het college heeft bij brief van 11 november de gemeenteraad geïnformeerd over het inhoudelijke deel van het 
herstelplan. Nu wordt het financiële deel aan het college voorgelegd en de gemeenteraad over de besluit-
vorming door het college hierover geïnformeerd. In deze nota informeren wij u ook over de voortgang in de 
bedrijfsvoering van het gebouw Rozet.  
 
  
 
3. ARGUMENTEN 
 
a. Inhoudelijk/programma's 
 
Het herstelplan van het Kunstbedrijf Arnhem ("De kunst van het verbinden') kenmerkt zich inhoudelijk door de 
volgende aspecten: 
(a) De transitie van het Kunstbedrijf naar een expertisecentrum voor cultuureducatie,  
(b) waarbij activiteiten in de wijken (m.n. activiteiten van voorheen stichting Beleven) en activiteiten voor het 
     onderwijs de nadruk krijgen.  
 
(c) Het afstoten van de eigen lessen, deze overlaten aan zelfstandige ondernemers (zzp-ers) en hierin een  



 
 
 
 
 

     regisserende rol uitoefenen.  
(d) De vaste dienstverbanden van lesgevende vaste personeel omzetten in zzp-constructies. 
(e) Deze zzp-ers de  lessen te doen verzorgen met als thuisbasis en hoofdlocatie het gebouw Rozet  
     (in combinatie met locaties in de wijken). 
 
De uitwerking hiervan betekent dat het Kunstbedrijf een kleinere organisatie wordt, waarbij het zich 
concentreert op 4 inhoudelijke programma's (in plaats van 9 op dit moment), te weten voor het onderwijs, voor 
de wijken, voor de vrijetijd en voor de participatie. Voor elke van deze programma's richt het Kunstbedrijf een 
servicebureau in, dat de activiteiten binnen de programma's ondersteunt, begeleid en coördineert.  
 
De vier programma's in het kort: 
 
In de vier programma's komt de rol van Kunstbedrijf Arnhem als culturele basisvoorziening tot uiting. Deze rol 
is vastgesteld in de gemeentelijke cultuurnota STROOM uit 2012: de instelling speelt een wezenlijke en 
bepalende rol op een deelterrein van het culturele aanbod, krijgt een langjarige opdracht, wordt met naam en 
maximale subsidie in de gemeentebegroting opgenomen en heeft een grote verantwoordelijkheid naar andere 
instellingen en de stad.  
 
Kunst & Educatie (onderwijs) 
Dit programma betreft een samenhangend aanbod voor de 65 scholen voor basisonderwijs in Arnhem. 
Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind de mogelijkheid heeft zijn of haar culturele ontwikkeling vorm te geven, 
zowel via de school alsook daarbuiten. Op dit moment worden tussen Kunstbedrijf, het Arnhemse 
basisonderwijs, grote(re) cultuurinstellingen (onder andere Introdans, Het Gelders Orkest, Musis Sacrum 
Schouwburg Arnhem, Musea Arnhem, Focus Filmtheater) en gemeente afspraken gemaakt over hoe dit voor 
de komende jaren gezamenlijk in te vullen. Het Kunstbedrijf speelt daarin een bemiddelende en faciliterende rol 
(een geen aanbieder meer). De andere partijen, in het verleden nog wel eens ontevreden over het functioneren 
van het Kunstbedrijf als bemiddelaar voor de cultuureducatie, zien momenteel een nieuw kunstbedrijf ontstaan 
en hebben vertrouwen in de nieuwe weg van de organisatie. 
 
Kunst & Wijken 
In dit programma worden de pijlen gericht op mensen die in de wijken activiteiten op cultureel gebied willen 
opzetten en daarbij ondersteuning vragen van professionals. Het betreft hier de landelijke regeling Impuls 
brede scholen, sport en cultuur - in 2012 verder gegaan onder de naam Brede impuls combinatiefuncties - 
heeft tot doel: 

 uitbreiding van het aantal brede scholen met sport- en cultuuraanbod in het primair en voortgezet 
onderwijs; 

 de versterking van sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van 
sportverenigingen voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk; 

 het stimuleren van een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen voor alle leerlingen. 
 te bevorderen dat de jeugd tot 18 jaar vertrouwd raakt met één of meer kunsten cultuurvormen en 

stimulering actieve kunstbeoefening onder jongeren. 
Deze functies worden als een uitstekend middel gezien om de verbinding en samenwerking tussen sectoren te 
versterken. Het binnen- en buitenschoolse onderwijs- sport en cultuuraanbod wordt ermee verrijkt en beter op 
elkaar afgestemd. Het programma moet kinderen en jongeren een rijke leeromgeving met maximale 
ontplooiingsmogelijkheden bieden. 
 
Kunst & Vrije Tijd 
Dit programma betreft de 'traditionele' lessen (voor muziek, theater, dans, beeldende kunst). Het geven van 
lessen door het Kunstbedrijf Arnhem wordt beëindigd. De lessen zullen voortaan worden gegeven door  
zelfstandigen, die dat bij voorkeur doen in het gebouw Rozet en begeleid door het kunstbedrijf. Kunstbedrijf 
Arnhem faciliteert daarvoor ruimten, PR en marketing, deskundigheidsbevordering en -bewaking (een 
kwaliteitskeurmerk) en heeft oog voor de toegankelijkheid en betaalbaarheid van het aanbod (onder andere 
door gebruik te maken van de mogelijkheden van de Gelrepas, de stichting Leergeld en het Jeugd Cultuur 
Fonds). Voorlopig wordt hierbij voorrang gegeven aan de huidige docenten die in het kader van de transitie de 
stap maken naar zelfstandig ondernemer, maar nieuwe initiatieven/ondernemers zijn tevens welkom.  
 
Kunst & Meedoen (participatie) 
Voor mensen voor wie meedoen aan en in de samenleving geen vanzelfsprekendheid is, is er het programma 



 
 
 
 
 

Kunst & Meedoen. Met kunst/cultuur als middel worden activiteiten ondersteund en gefaciliteerd die een 
bijdrage leveren aan de ontplooiing, ontwikkeling en participatie van mensen.  
 
Overige programma's 
De 'oude 'programma's voor voortgezet onderwijs, talenten, samenwerking, projecten en Youth Empowerment 
zijn in de bovenstaande programma's opgenomen. 
 
b. Locaties 
 
Het zwaartepunt van de activiteiten zal liggen in het gebouw Rozet, maar vinden ook in de stad/wijken plaats. 
De organisatie verlaat het (tweede) onderkomen in de Coehoornkazerne; hier zullen enkel nog voor de 
uitvoering van programma's en op projectbasis ruimten worden gehuurd.  
 
c. Organisatie 
 
Het kunstbedrijf krijgt een nieuwe invulling van directie- en staffuncties. Hierbij worden processen en functies 
gestroomlijnd en wordt in de bedrijfsvoering ruimte gecreëerd voor een control-/ fondsenbeheerfunctie. 

 
 
 
Vertaling van de gehele transitie in het aantal fte's bij het Kunstbedrijf is dat de organisatie teruggaat van 55 fte 
naar 17 fte aan vast personeel. De teruggang is vooral een gevolg van het beëindigen van het zelf geven van 
lessen (muziek, theater, dans, beeldende kunst): hierdoor neemt het aantal fte's af met 22 (verdeeld over circa 
80 docenten).  
Daarnaast worden 16 fte niet meer tot de vaste formatie gerekend (geen vast dienstverband), maar zijn deze 
onderdeel van de vele tijdelijke projecten die het Kunstbedrijf als kennis- en expertisecentrum onderneemt en  
waarvoor aparte geldstromen van kracht zijn.  
De nieuwe vaste formatie van Kunstbedrijf Arnhem (17 fte) bestaat dan uit 10,4 fte servicebureaus en 6,6 fte 
directie-staf-bedrijfsvoering.  
In het reorganisatieplan (bijgevoegd) is sprake van 21 fte, is echter 4 fte opgenomen voor functies die een 
tijdelijk karakter hebben maar die vanwege de duur van de projecten voorlopig voortgang vinden. De 
medewerkers behouden dus hun baan maar voor een eventueel ontslag op termijn is binnen de 
frictiekostenbegroting wel budget opgenomen. 
 
d. Zzp-ers 
 
Het beëindigen van het zelf geven van lessen door het Kunstbedrijf heeft tot gevolg dat de dienstverbanden 
van de docenten ook worden beëindigd. Het merendeel van de docenten is nu in dienst van de gemeente 
(voorkomend uit de ambtelijke status van - voorheen -  Het Domein/Muziekschool/Mariënburg) en 
gedetacheerd bij de stichting Kunstbedrijf Arnhem. Voor hen is bij de verzelfstandiging van Het Domein per 
januari 2012 tussen gemeente en stichting een overeenkomst tot detachering getekend. 
 
De betreffende detacheringsovereenkomst wordt beëindigd. De betreffende gemeentelijke personeelsleden  
(de docenten) komen daardoor weer binnen de gemeentelijke organisatie, maar kunnen daar met hun 
professie geen werk vinden. Het gevolg hiervan is dat dit personeel zal moeten afvloeien, waarbij de 
gemeentelijke regels voor ontslag en de rechten voor het personeel van kracht zijn. 
 
Dit personeel wordt echter door het Kunstbedrijf Arnhem een alternatief geboden: het begeleiden naar het 
zelfstandig ondernemerschap (als ondernemer dient de docent zelf cursisten te werven, voor de lessen ruimten 
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te zoeken, facturen te sturen naar de cursisten etc.). Het Kunstbedrijf heeft voor deze begeleiding eenmalig 
gelden gereserveerd.  
Personeel dat voor dit alternatief kiest, kiest dan ook voor het afzien van het behoud van de ambtelijke status. 
Uitwerking hiervan betekent dat, op basis van ervaringen van de directeur bij soortgelijke processen in  
andere steden, de kosten bij de overgang van een medewerker naar een zzp-status 50 % bedragen van de 
kosten die het behoud van de ambtelijke status (maar zonder werk) met zich mee brengt.  
Niet elke medewerker/docent zal echter voor de zzp-status kiezen, is de verwachting. In dat geval zijn de 
kosten hoger. Een en andere is meegenomen in het door het Kunstbedrijf opgestelde en met de gemeente 
afgestemde overzicht van frictiekosten. 
 
e. Financieel 
 
De financiële gevolgen van bovengenoemde wijzigingen van inhoud, locatie en organisatie vinden hun 
weerslag in de meerjarenbegroting van het Kunstbedrijf Arnhem en in het overzicht van de frictiekosten die bij 
deze operatie aan de orde zijn.  
In deze meerjarenbegroting gaat de organisatie ervan uit dat er vanaf 2016 een bedrag van € 455.000 minder 
aan gemeentelijke subsidie nodig is om de exploitatie draaiende te kunnen houden.  
 
De transitie vertaalt zich in een lagere omzet voor het Kunstbedrijf. Deze is terug te voeren naar het stoppen 
met het zelf geven van lessen (hierdoor zijn er lagere personeelskosten, maar ook lagere opbrengsten uit 
lesgelden). De omzet daalt van ca. € 4,8 miljoen naar ca. € 3,4 miljoen. 
Ook leidt de transitie tot een andere verhouding van totale kosten en personeelskosten. Globaal daalt het 
aandeel personeelskosten van 67 % naar 50 % van de totale kosten.  
 
In totaal berekent het herstelplan de incidentele kosten van de transitie op ca. € 3.062.000. Ter vergelijking is 
ambtelijk berekend welke de financiële gevolgen zijn van een faillissement van de stichting en met name de 
gevolgen voor de gemeente als werkgever van het gedetacheerde personeel. De kosten hiervan worden 
geraamd op ruim € 5.500.000 eenmalig. Daar staat tegenover dat er in dat geval een subsidiebudget van circa 
€ 2.800.000 structureel vrijvalt. Overigens eerst nadat bij een beëindigen van de subsidierelatie een redelijke 
termijn in acht wordt genomen en in deze termijn de organisatie kosten heeft voor de afbouw van het eigen 
personeel (naar verwachting één jaar). 
 
f. Verschil met herstelplan van april 2014 
 
In april 2014 diende het Kunstbedrijf Arnhem al eerder een herstelplan in. Een plan dat door het college 
onvoldoende werd bevonden, omdat het te weinig op inhoud en vooral op financiën was gericht. Dat plan ging 
met name uit van kostenbesparing in de sfeer van arbeidsvoorwaarden, facilitaire zaken, huisvesting en 
overhead, aangevuld met een substantiële bezuiniging op de gelden voor de inhoudelijke programma's.  
 
Het huidige herstelplan vertoont meer inhoudelijke visie en kiest voor welke programma's wel en welke niet 
blijven bestaan. Belangrijkste keuze daarbij is om de traditionele lessen (muziek, dans, beeldend, theater e.d.) 
niet meer zelf te geven, maar dit over te laten aan zelfstandige ondernemers. En daarnaast is er bewust voor 
gekozen om een expertisecentrum te willen zijn voor de vier programma's.  
 
Uitkomst van het eerste herstelplan was een uiteindelijke personeelsformatie 47,25 fte (was 55,25 fte). Het 
huidige plan komt uit op een vaste personeelsformatie van 17 fte.  
 
Als gevolg van de keuze een expertisecentrum te zullen zijn, maar ook door het afstoten van het zelf geven 
van lessen (waardoor er beduidend minder inkomsten zijn) resulteert het huidige herstelplan in een ander 
beleid met een andere financiële vertaling: geen bezuiniging van € 640.000 per jaar zoals in het herstelplan 
van april 2014, maar een structurele besparing van € 455.000. Dat verschil is vooral voortgekomen uit het feit 
dat in het eerste herstelplan ruim € 300.000 werd bezuinigd op de inhoudelijke programma's.  
 

 
 
 

 
 
 
4. FINANCIËN 
 



 
 
 
 
 

a. a. Financiële uitwerking transitie 
 
Het herstelplan van de stichting Kunstbedrijf Arnhem kent een meerjarenbegroting en een overzicht van de 
eenmalige frictiekosten.  
 
In het herstelplan Kunstbedrijf zijn de begrotingen opgenomen voor 2015 tijdens en 2016 na transitie. Het 
benodigd bedrag aan subsidie volgens begroting 2016 is circa. € 2.400.000 De begroting 2016, die ook de 
structurele begroting voor de jaren na 2016 is, laat zien dat een besparing van ca. € 455.000 structureel op het 
subsidiebudget mogelijk is na transitie.  
 
De berekende eenmalige transitiekosten komen uit op een bedrag van € 3.062.000. De kosten zijn als volgt 
opgebouwd:  
 
Eenmalige transitiekosten Kunstbedrijf
a Frictiekosten gemeentelijk gedetacheerd personeel 900.000€       
b Frictiekosten afvloeien personeel Kunstbedrijf 396.000€       
c Kosten begeleiding personeel naar ZZP-status en overigen 489.000€       
d Dekking negatief eigen vermogen Kunstbedrijf per ultimo 2013 675.000€       
e Verwacht exploitatietekort 2014 en 2015 482.000€       
f Balanscorrecties 

► eenmalige afschrijving software en transportmiddel  120.000€       
► aanpassing boekwaarde door gemeente overgedragen activa aan 
werkelijke waarde en daarmee samenhangend verlagen bestaande 
lening Kunstbedrijf

-€                   

Totaal 3.062.000€     
 
De stichting heeft voorts verzocht om een bedrag voor de opbouw van een eigen vermogen (€ 450.000). De 
reden hiervoor is dat men kan beschikken over een risicobuffet én liquide middelen om projecten in de 
beginfase mogelijk te maken tot het moment dat duidelijk wordt of projecten financieel haalbaar zijn (mede door 
de ontvangst van externe middelen). Nader overleg hierover heeft aangetoond, dat bij risico's binnen de eigen 
exploitatie dienen te blijven en dat bij een verstandige wijze van bevoorschotting van de gemeentelijke 
subsidie, over voldoende liquide middelen kan worden beschikt. 
 
In onderstaand overzicht is zichtbaar gemaakt welke kosten in eerste instantie voor rekening van Kunstbedrijf 
komen en welke kosten de gemeente in eerste instantie zal dragen.  
 
Verdeling transitiekosten Kunstbedrijf Gemeente Totaal
a Frictie gemeentelijk gedetacheerd personeel (deels boventallig, deels 

vrijwillig als ZZP'er verder)
-€                   900.000€     900.000€     

b Frictie personeel Kunstbedrijf (deels boventallig, deels vrijwillig als ZZP'er 
verder)

396.000€       396.000€     

c Overige frictiekosten personeel 489.000€       489.000€     
d Exploitatietekorten en negatief eigen vermogen t/m 2014 373.000€       784.000€     1.157.000€  
e Balanscorrecties: eenmalige afschrijving activa en verlagen lening 120.000€       120.000€     
f Opbouw eigen vermogen (niet meegenomen als frictie) -€                   -€                 -€                 
Totaal 1.378.000€    1.684.000€  3.062.000€   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Dekking  
 



 
 
 
 
 

Dekking transitiekosten Kunstbedrijf
a Verstrekken van een nieuwe lening aan Kunstbedrijf 2.162.000€  
b Verlagen bestaande lening i.v.m. aanpassen boekwaarde 

overgedragen activa
-€                 

c Voorziening frictie treffen (t.l.v. algemene reserve gemeente Arnhem) 900.000€     
► de algemene reserve wordt in de jaren 2016 - 2018 weer op het 
oorspronkelijke niveau gebracht.
► de nieuwe lening Kunstbedrijf wordt gedeeltelijk aangewend om de 
openstaande facturen te voldoen. De bestaande voorziening van € 
784.000 op de gemeentelijke balans valt dan vrij.

Totaal 3.062.000€   
 
Voor de achterstand in betalingen uit eerdere jaren is binnen de gemeentelijke begroting bij de jaarrekening 
2013 een voorziening getroffen van € 784.000. Deze achterstand is in bovenstaand overzicht van 
transitiekosten onderdeel van het verwacht exploitatietekort 2014 en het negatief eigen vermogen per 2013. 
Het Kunstbedrijf is met behulp van een lening van € 2.162.000 in staat de achterstallige rekeningen te voldoen. 
De betreffende voorziening valt dan vrij.  
 
In 2013 is na onderzoek en in onderling overleg tussen de toenmalige wethouders Cultuur en Financiën en het 
Kunstbedrijf geconstateerd dat de werkelijke waarde van de bij verzelfstandiging overgedragen activa aan 
Kunstbedrijf ca. € 149.000 lager is dan de boekwaarde. Voorgesteld wordt om ook de lening die door 
gemeente aan Kunstbedrijf is verstrekt ter financiering van de activa overeenkomstig te verlagen. De financiële 
gevolgen van deze correctie zijn al verwerkt in jaarrekening 2013.  
 
Voorgesteld wordt (a) een tijdelijk beroep op de algemene middelen ter hoogte van € 900.000 en (b) kennis te 
nemen van het besluit van het college om een lening aan de stichting Kunstbedrijf Arnhem te verstrekken van  
€ 2.162.000.  
 
Tezamen wordt voorgesteld om voor de uitvoering van het herstelplan een totaalbedrag van € 3.062.000 aan te 
wenden door:  

(a) een lening van € 2.162.000 beschikbaar te stellen aan de stichting Kunstbedrijf Arnhem, het college 
heeft hiertoe reeds besloten en  

(b) binnen de gemeentelijke middelen eenmalig conform bijgevoegde begrotingswijziging een bedrag van 
€ 900.000 beschikbaar te stellen (de kosten van de transitie voor het gemeentelijk personeel 
Kunstbedrijf), die in de jaren 2016 - 2018 wordt terugverdiend door een structurele bezuiniging, cq 
inzet van de ruimte binnen de subsidie Kunstbedrijf vanaf 2016 van € 455.000. 

 
Dekking van een deel van de transitiekosten Kunstbedrijf uit de algemene reserve heeft tijdelijk een negatief 
effect op het weerstandsvermogen van de gemeente Arnhem. Dit effect is beperkt omdat de lening het 
Kunstbedrijf in staat stelt de achterstand in betalingen in te lopen en de gemeentelijke voorziening voor deze 
achterstand vrij kan vallen.  
 
Het risico van het verstrekken van een lening wordt verminderd doordat de (netto) subsidie aan de stichting 
vanaf 2016 wordt verlaagd met € 455.000 en deze besparing binnen de gemeente wordt aangewend voor cq. 
direct verrekend met de betaling van rente en aflossing van de lening.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5. RISICO’S 

  



 
 
 
 
 

Kunstbedrijf heeft in de risicoparagraaf van haar herstelplan een aantal risico's benoemd. Vanuit het 
perspectief van de gemeente Arnhem zijn de volgende risico's het meest relevant: 
 
Faillissement:  
Wanneer de transitie niet slaagt zal Kunstbedrijf Arnhem waarschijnlijk failliet gaan. De financiële gevolgen van 
een faillissement voor de gemeente Arnhem als werkgever van het gedetacheerd personeel zijn berekend op 
€ 5,5 miljoen. Daar staat tegenover dat het volledige subsidiebudget van € 2,8 miljoen structureel vrijvalt bij 
faillissement. Uiteraard zijn de gevolgen van een faillissement voor Kunstbedrijf en haar eigen personeel 
eveneens zeer groot. Voor cultuureducatie in de stad zal wegvallen van het Kunstbedrijf een grote klap zijn (het 
betreft een voorziening voor circa 3.000 cursisten).  
 
Huur Coehoornkazerne: 
Kunstbedrijf gaat er in haar herstelplan vanuit dat de huur Coehoornkazerne zonder extra kosten opgezegd 
kan worden (wel is er een voorziening opgenomen van € 100.000 voor een mogelijke periode met dubbele 
huur  - de Coehoornkazerne zowel als Rozet). Dit zal een structurele besparing op de huurlasten van circa  
€ 120.000 opleveren. Gesprekken met de verhuurder en een mogelijke nieuwe huurder zijn al in gang. Als het 
huurcontract niet opgezegd kan worden, zal de geplande besparing niet gerealiseerd worden.  
 
Rozet: 
Kunstbedrijf gaat er vanuit dat in samenwerking met de partners binnen Rozet voldoende ruimte gecreëerd kan 
worden voor haar missie en doelstellingen. Dit zou kunnen botsen met de opdracht die momenteel ook bij 
Rozet ligt om de zakelijke verhuur verder uit te nutten. Anderzijds zou een faillissement van het Kunstbedrijf ten 
koste gaan van de huuropbrengsten van Rozet. Het kunstbedrijf betaalt nu per jaar rechtstreeks € 63.000 huur 
en € 160.000 servicekosten aan Rozet. Via de gemeentelijke begroting stroomt per jaar € 162.000 aan huur en 
€ 29.000 voor service ten behoeve van de activiteiten van het Kunstbedrijf naar Rozet.  
 
De concentratie van de activiteiten van het Kunstbedrijf in Rozet biedt ook kansen. Vergroting van de 
samenwerking van partners in het gebouw en het verder samenvoegen van taken kunnen in de toekomst  
 
Gevolgen personeel: 
De detacheringsovereenkomst tussen gemeente en Kunstbedrijf zal worden beëindigd.  
 
In het herstelplan is voorzien dat een deel van zowel het gemeentelijk gedetacheerd personeel als het eigen 
personeel Kunstbedrijf de overstap zal maken naar het zelfstandig ondernemerschap. Risico bestaat dat een 
deel van het personeel deze stap niet zal kunnen of willen maken. Kunstbedrijf denkt dit risico tot een minimum 
te beperken door goede coaching en begeleiding én door middel van het bieden van nieuw perspectief in de 
vorm van partnership en huisvesting. 
 
Om de risico's te verkleinen en zo mogelijk te voorkomen zijn van diverse partijen inspanningen nodig en 
vooral van het Kunstbedrijf zelf. Het is dan ook wenselijk om met de organisatie (prestatie-)afspraken te 
maken over de activiteiten en bedrijfsvoering. Ook verdient het aanbeveling om de stichting te vragen om per 
kwartaal het college te rapporteren over de voortgang van de activiteiten en de bedrijfsvoering. 
 
Lukt het niet de risico's te verkleinen of weg te nemen dan bestaat de kans dat de stichting wederom in zwaar 
weer komt. Een tweede ondersteuning door de gemeente zal dan niet verwacht kunnen worden. De 
cultuureducatie in de stad zal in dat geval een grote klap krijgen. Om dat op dit moment te voorkomen, om de 
vele waardevolle activiteiten op dit terrein in stand te houden, is de gemeentelijke steun nu gewenst en zinvol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6. Pand Rozet 



 
 
 
 
 

 
a. Inleiding 
 
Het gebouw Rozet functioneert als een stedelijke hotspot. Ruimtelijk maakt het de verwachte impact op de 
binnenstad meer dan waar. De combinatie van Rozet en het feestaardvarken leidt economisch tot aantoonbare 
waardeontwikkeling in de directe omgeving en prikkelt ondernemers om te investeren. 
De krachtenbundeling van de diverse culturele functies in Rozet heeft het cultuurbereik vergroot, verruimd en 
verdiept. Afzonderlijk genereerden de betrokken instellingen eerder in totaal 500.000 tot 550.000 bezoeken per 
jaar. Al snel koerste Rozet op een gemiddeld bereik van bijna 700.000 bezoeken per jaar. Eind januari wordt 
de miljoenste bezoeker verwacht. 
 
Rozet is volgens de planning en binnen het budget gerealiseerd. Met het verwachte overschot op het 
investeringsbudget kon een sluitende gebouw-, gebruiks- en bedrijfsexploitatie met beheersbare risico's 
worden gepresenteerd (‘Fasedocument kenniscluster/ Rozet: afsluiting realisatiefase, start nazorgfase' d.d. 15 
april 2014).  
 
Voor het gezamenlijke beheer en exploitatie van het gebouw hebben Bibliotheek Arnhem (BA), 
Volksuniversiteit Arnhem (VU), Kunstbedrijf Arnhem (KBA) en Museum Arnhem (MA) de Stichting Beheer 
Rozet (SBR) opgericht. Het doel van SBR is tweeledig. Enerzijds is het de organisatie die verantwoordelijk is 
voor het gezamenlijke beheer in en van het gebouw, anderzijds is er de exploitatie van het gebouw conform het 
ondernemingsplan Rozet. Medio 2014 besloot de gemeente op basis van het ondernemingsplan om SBR in 
het kader van de nazorgfase te ondersteunen bij het opstarten van de exploitatie met een eenmalige 
voorinvestering van € 3 ton in de vorm van een lening. Daarbij zijn afspraken gemaakt over een gefaseerde 
aanpak en tussentijdse evaluatie van de gebruiksexploitatie. 
 
b. Stand van zaken 
 
Inmiddels zijn we driekwart jaar verder en stellen op basis van een tussentijdse evaluatie vast dat er moet 
worden bijgestuurd. Hoewel Rozet op vele fronten een succes is en veel potentie biedt, is de verwachting van 
SBR dat er binnen afzienbare tijd een tekort ontstaat in liquiditeit en exploitatie, dat hoger is dan werd 
aangenomen in het door de partners vastgestelde ondernemingsplan.  
Het probleem is dat de kosten van het gebruik van het gebouw hoger zijn dan verwacht en dat de eigen 
inkomsten niet het gewenste niveau halen waardoor er (i) in 2015 voor SBR een liquiditeitsprobleem ontstaat 
en (ii) zonder bijsturing ook voor de lange termijn geen toekomstbestendige gebruiksexploitatie van Rozet 
mogelijk is.  
 
c. Analyse knelpunten 
 
Onderstaande figuur vat de oorzaken beknopt samen en maakt daarbij een onderscheid naar gebouw, 
ambities en organisatie (volgende pagina).  
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deze analyse wordt door alle partners gedeeld. Deze problematiek is een gevolg van: 
- weeffouten in de opzet (b.v. onvoldoende duidelijkheid in verhuurafspraken); 
- het succes van de bezoekersaantallen (meer service, langere openingstijden); 
- en veranderende context van de kernpartners. 
 
De afgelopen tijd was er veel in beweging bij de verschillende partners: zo lag bij het Kunstbedrijf de focus op 
haar herstelplan, speelde de veranderende positie van Volksuniversiteit die per 1 januari 2015 is gefuseerd met 
Bibliotheek Arnhem en moet Museum Arnhem zich voorbereiden op een nieuw toekomstperspectief. Daarbij 
komt dat de diverse functies an sich - conform de landelijke tendens - ook heel erg in ontwikkeling zijn. Vanuit 
dit perspectief bestaat er nu urgentie om het succes en de verdere ontwikkeling van Rozet met volle kracht 
door te zetten en te borgen. Alle partners zijn bereid de potenties van Rozet verder te ontwikkelen en er 
gezamenlijk de schouders onder te zetten om de knelpunten op te lossen.  
 
d. Bijsturing 
 
Een bijsturing richt zich op enerzijds de organisatorische ontwikkeling binnen het gebouw, anderzijds op een 
efficiënte uitwerking van de transitie van het Kunstbedrijf Arnhem richting Rozet. Met het eerste doelen we op 
verdergaande samenwerking van de gebruikers van Rozet (met name Bibliotheek, Kunstbedrijf en Stichting 
Beheer) in de backoffice of op andere niveaus. Met het tweede wijzen we op het grotere gebruik van ruimten 
door het Kunstbedrijf als gevolg van de transitie (waarvoor in de begroting van het herstelplan Kunstbedrijf 
jaarlijks € 100.000 aan huur is opgenomen), maar ook de mogelijkheid om door slimmer gebruik van de 
ruimten tot extra inkomsten voor Rozet als verhuurder te komen.  
 
Mits de organisatorische ontwikkeling en de grotere inpassing van het Kunstbedrijf in het pand vorm krijgen zal 
de positieve uitstraling van het pand op de stad ook een financiële vertaling krijgen. Het neemt niet weg dat er 
dan nog mogelijk een structureel tekort in de exploitatie van € 50.000 tot € 100.000 zal zitten. Dat is de 
verwachting op dit moment en maakt een duidelijke inspanning van de gebruikers van Rozet noodzakelijk om 
dit te voorkomen. 
 
e. Toekomstperspectief 
 
Ook de richting van een oplossing wordt gedeeld. Daarbij wordt geredeneerd vanuit de diverse functies in 
Rozet, en niet vanuit de instellingen. We beperken ons hierbij niet tot de bestaande functies maar kan er ook 



 
 
 
 
 

ruimte zijn voor nieuwe functies die passen bij een toekomstbestendig Rozet. Dat betekent dat de doelen 
moeten worden herijkt. Daarbij gaat het primair om de maatschappelijke meerwaarde van Rozet: als gebouw, 
als concept en ook steeds meer als merk. De inhoud is hierbij leidend; de (organisatie)vorm dient daaruit te 
volgen en de gewenste ontwikkelingen te ondersteunen. 
 
e. Financiën en risico 
 
Risico voor SBR indien niet wordt bijgestuurd: 

1. in de loop van 2015 ontstaat voor SBR een liquiditeitsprobleem; 
2. voor de lange termijn geen toekomstbestendige gebruiksexploitatie van Rozet mogelijk is. 

 
Het hiervoor geschetste toekomstperspectief wordt de komende maanden in overleg met SBR en de 
kernpartners nader uitgewerkt en financieel vertaald. Dit gebeurt met ondersteuning van een extern bureau. Er 
is vertrouwen bij alle betrokkenen dat de uitdaging, hoewel fors, ook beheersbaar en oplosbaar is. In mei 
aanstaande moet hierover meer helderheid zijn. 

 
7. UITVOERING EN EVALUATIE 
 
 
Het gemeentelijke cluster Beleid en regie draagt zorg voor de uitvoering van de besluiten en geeft inhoud aan 
de inhoudelijke en financiële relatie met Kunstbedrijf Arnhem.  
 
  
 
 
 
Wij geven u in overweging bijgaand ontwerp-besluit vast te stellen. 

  
 
Hoogachtend 
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 
 
de secretaris,                                            de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) 
 
* herstelplan 'De kunst van het verbinden' van stichting Kunstbedrijf Arnhem (met 2 bijlagen) 
* reorganisatieplan (met 4 bijlagen) 
* raadskamerbrief van 11-11-2014 (kenmerk 2014.0.108.597) 
* toezegging wethouder Elfrink van 8-12-2014 
 



 
 
 
 
 

 

Besluit van:  

 

Documentnummer 2015.0.012.072 

 

Zaaknummer 2013-04-00926 

 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE ARNHEM; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015, Cluster B&R nummer: 
2015.0.011.654; 
 
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; 
 
 
besluit: 
 
 
1. In te stemmen met het herstelplan van de stichting Kunstbedrijf Arnhem 'De kunst van het verbinden'; 

 
2. De totale eenmalige kosten van € 3.062.000 voor uitvoering van het herstelplan te dekken; 

 
3. Binnen de gemeentelijke middelen eenmalig conform bijgevoegde begrotingswijziging een bedrag 

van € 900.000 beschikbaar te stellen (de kosten van de transitie voor het gemeentelijk personeel 
Kunstbedrijf), dat in de jaren 2016 - 2018 wordt terugverdiend door inzet van de structurele ruimte 
van € 455.000 binnen het subsidiebudget aan Kunstbedrijf vanaf 2016 van € 455.000; 
 

4. Kennis te nemen van het besluit van het college om voor de uitvoering van het herstelplan een   
lening van € 2.162.000 beschikbaar te stellen aan de stichting Kunstbedrijf Arnhem; 
 

5. Kennis te nemen van de beslispunten ten aanzien van het personeel: 
 

a.  In overleg met de Stichting de detacheringsovereenkomst uiterlijk 1 september 2015 beëindigen  
 op een gezamenlijk af te spreken datum. 
b.  Het Reorganisatieplan Kunstbedrijf Arnhem is in beginsel van toepassing op de door de  
 gemeente bij de Stichting gedetacheerde werknemers. 
c.  Door de gemeente bij de Stichting gedetacheerde werknemers van wie de huidige functie  
 ongewijzigd in de nieuwe organisatie van de Stichting voorkomt, kunnen als de Stichting  
 voldoende formatieplaatsen van deze functie heeft, kiezen tussen: 
 - het aanvaarden van het aanbod van de Stichting om de nieuwe functie bij de Stichting te gaan  
   bekleden, onder de voorwaarde, dat zij uit dienst treden bij de gemeente Arnhem en in dienst  
   treden bij de Stichting; in dat geval is hoofdstuk 13, onderdeel C, artikel 6 van de CAO  
   Kunsteducatie van toepassing; 
 - boventallige worden; in dat geval krijgen zij een bemiddelingstermijn van twee jaar voor het  
   zoeken naar ander werk en als dat niet tot een plaatsing leidt ontslag. 
d   Door de gemeente bij de Stichting gedetacheerde werknemers van wie de huidige functie niet  
       ongewijzigd in de nieuwe organisatie van de Stichting voorkomt, kunnen kiezen tussen: 
      - het deelnemen aan de plaatsingsprocedure voor nieuwe functies bij de Stichting; als dat leidt tot  
   benoeming in de nieuwe functie bij de Stichting, treden zij uit dienst bij de gemeente Arnhem en  
   in  dienst bij de Stichting; in dat geval is hoofdstuk 13, onderdeel C, artikel 6 van de CAO  
   Kunsteducatie van toepassing; 
       - boventallige worden; in dat geval krijgen zij een bemiddelingstermijn van twee jaar voor het  
   zoeken naar ander werk en als dat niet tot een plaatsing leidt ontslag. 
 Hetzelfde geldt voor door de gemeente bij de Stichting gedetacheerde werknemers van wie de     
 huidige functie ongewijzigd in de nieuwe organisatie van de Stichting voorkomt, voor wie de  
 stichting niet voldoende formatieplaatsen van deze functie heeft. 



 
 
 
 
 

e.  Door de gemeente bij de Stichting gedetacheerde docenten kunnen kiezen tussen: 
 - het aanvaarden van het aanbod van de Stichting om ZZP-er te worden, onder de voorwaarde,  
   dat zij uit dienst treden bij de gemeente Arnhem; in dat geval krijgen zij een uitkering van 50%  
   van de uitkering volgens de Werkloosheidswet plus 50% van de bovenwettelijke  
   werkloosheidsuitkering; 
 - boventallige worden. 
 
 
 
De griffier,        De voorzitter, 
 


