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Besluit

1. De raad voor te stellen aan het Kunstencentrum Velsen geen extra
incidentele financiele bijdrage van € 300.000 te verstrekken;
2. De raad voor te stellen aan het Kunstencentrum Velsen geen extra
structurele financiele bijdrage van € 70.000 vanaf 2018 te verstrekken;
3. De raad voor te stellen het Kunstencentrum Velsen beschikte, maar
opgeschorte subsidiebedrag van € 237.875 aan te wenden voor het
voortzetten van cultuureducatie

Samenvatting

De gemeente werkt al lange tijd samen met het KCV aan een gemeenschappelijk doel; kunst- en cultuureducatie in het leven van Velsenaren. De
afgelopen twee maanden is het KCV in acute financiële problemen gekomen. De gemeente vindt dit zorgwekkend omdat we via het KCV investeren in cultuureducatie. We vinden cultuureducatie juist zo belangrijk en willen dit behouden voor de lange termijn. Het KCV heeft de afgelopen twee
weken een laatste kans gekregen om aan te tonen of en hoe zij dit in de
toekomst kunnen blijven uitvoeren.
Het bestuur van het KCV dacht begin juni 2018 mogelijk failliet te gaan en
schreef daarom een brandbrief aan het college. Vanwege de onduidelijkheid van de cijfers op dat moment besloot het college geen extra geld uit te
trekken. Reden hiervoor was dat het niet duidelijk was met hoeveel geld er
een toekomstbestendig KCV verzekerd zou zijn. Na dit collegebesluit heeft
het KCV surseance van betaling aangevraagd en is er een bewindvoerder
aangesteld. In overleg met de gemeente, bewindvoerder en KCV is er een
periode afgesproken van twee weken. Hierin kon het KCV een herstelplan
maken die als basis kan dienen voor raad en college om een goede afweging te maken. Het KCV heeft een herstelplan opgesteld. Hierin wordt onderbouwd of het KCV op de lange termijn levensvatbaar is. In het herstelplan vraagt het bestuur van het KCV een incidentele extra bijdrage van €
300.000 en een structurele jaarlijkse extra bijdrage van € 70.000. Dit heeft
het KCV nodig om financieel gezond te kunnen worden.
Er is veel werk verzet door het bestuur van het KCV om met een herstelplan te komen met als bedoeling college en raad vertrouwen te geven dat
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het KCV een robuust toekomstperspectief heeft. Het college heeft zich in
dit plan verdiept en advies gekregen van de toezichthouder.
Uitkomst van het gesprek in het college is dat het de raad adviseert geen
extra financiële ondersteuning van 300.000 euro incidenteel en 70.000 euro structureel te verlenen aan het KCV. De reden is dat er in het meerjarenbeleidsplan belangrijke activiteiten worden genoemd die niet helder financieel vertaald zijn. In het herstelplan is bijvoorbeeld beschreven dat een
belangrijke wijziging (bijstelling van de ambitie) in het meerjarenbeleidsplan
is dat er ‘minder projecten binnen het sociaal domein, welke onder aansturing van de directeur zouden vallen worden uitgevoerd’. Welke activiteiten
nog wel en welke activiteiten niet meer worden uitgevoerd is daarbij niet
duidelijk. Tegelijkertijd zien we in de financiën aannames over inkomsten
die niet voldoende onderbouwd zijn (zoals inkomstenstijging). Daarom komen we tot de conclusie dat, ook met de gevraagde financiële bijdrage, het
toekomstperspectief van het KCV onvoldoende robuust is en onvoldoende
aansluit bij de wens om cultuureducatie via het KCV voor de lange termijn
een goede plek te geven.
Het college blijft zich de komende periode inzetten voor het behoud en het
borgen van de cultuur educatie voor de Velsense samenleving en zal zoeken naar de beste manier om dat te doen. Daarbij hechten we eraan te
benadrukken dat het bedrag dat nu beschikbaar is voor kunst- en cultuureducatie, ook beschikbaar zal blijven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------
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