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Emmeloord, 10 februari 2016. 

 

Onderwerp 

Rapport rekenkamercommissie Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. Kennis nemen van het rapport Cultuurbedrijf 

2. De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen overnemen. 

 

Doelstelling 

Het doel van het rekenkameronderzoek is het maken van een reconstructie en analyse 

van de besluitvorming en de informatievoorziening ten aanzien van de externe 

verzelfstandiging van de afdeling Culturele Zaken en de ontwikkeling en realisatie van 

het Cultuurbedrijf. Bij de reconstructie zal worden gekeken naar:  

 het besluitvormingsproces inzake de externe verzelfstandiging en het 

Cultuurbedrijf;  

 de voorbereiding van de externe verzelfstandiging en de inhoud van de plannen 

om een Cultuurbedrijf op te richten.  

Het onderzoek moet de gemeenteraad inzicht bieden in:   

 het verloop van het proces dat tot de totstandkoming (fusie en verzelfstandiging) 

van het Cultuurbedrijf heeft geleid, met daarbij aandacht voor de 

maatschappelijke en culturele belangen van de gemeente, de risico's, de 

geldstromen, de beoogde (en gerealiseerde) prestaties en effecten van het 

Cultuurbedrijf; 

 de wijze waarop de raad tijdens het project is geïnformeerd ten behoeve van zijn 

kaderstellende en toezichthoudende rol; 

 de wijze waarop het Cultuurbedrijf gevolgd wordt bij realisatie van de beoogde 

resultaten;  

 de leerpunten uit het project Cultuurbedrijf voor de kaderstellende en 

toezichthoudende rol van de raad, inclusief besluitvorming en 

informatievoorziening.  

 

Inleiding 

Vanaf 1 januari 2015 is in de gemeente Noordoostpolder de stichting Cultuurbedrijf 

operationeel. Het Cultuurbedrijf is het resultaat van externe verzelfstandiging van de 

afdeling Culturele Zaken van de gemeente (het Muzisch Centrum, Museum Schokland en 

de kunstuitleen) en tegelijkertijd een fusie met de stichting Theater ’t Voorhuys. De 

nieuwe organisatie heeft vier opdrachten meegekregen: cultuureducatie voor het basis- 

en voortgezet onderwijs, talentontwikkeling (lessen en cursussen in kunst), podia voor 

professionals en amateurs en erfgoedmuseum.  

De totstandkoming van het Cultuurbedrijf was een langdurig en complex proces. Vele 

zaken moesten worden uitgezocht en de gemeente heeft keuzes moeten maken ten 

aanzien van bijvoorbeeld de structuur en de ambities van het Cultuurbedrijf. De raad 

heeft in december 2014 onder de tijdsdruk het definitieve besluit tot oprichting van het 

Cultuurbedrijf genomen. Een aantal fracties heeft de behoefte uitgesproken om het 
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besluitvormingsproces onder de loep te nemen. Voor de Rekenkamercommissie 

Noordoostpolder is dit mede aanleiding geweest om een onderzoek te starten naar de 

besluitvorming en informatievoorziening over de totstandkoming van het Cultuurbedrijf.  

 

Belangrijkste conclusies uit het rapport 

De gemeente Noordoostpolder heeft onvoldoende regie en grip gehad op het project 

Cultuurbedrijf. Het project was een verzameling van deelprojecten met onvoldoende 

samenhang. Hierdoor is het project te groot en te complex gemaakt. Het project had een 

lange doorlooptijd, hoge kosten en een onduidelijk besluitvormingsproces.  

De raad is in dit project, ondanks de omvangrijke informatievoorziening, door het college 

onvoldoende in positie gebracht als kadersteller en toezichthouder. De raad heeft zelf 

weinig initiatief genomen om dit te veranderen.  

De vier hoofdconclusies: 

1. De kaders voor externe verzelfstandiging en oprichting van het Cultuurbedrijf 

ontbraken 

2. De regie op het project Cultuurbedrijf is tekort geschoten 

3. Het besluitvormingstraject was niet goed ingericht 

4. De raad heeft zich bij het project Cultuurbedrijf passief opgesteld 

 

Aanbevelingen 

 

Aanbevelingen voor het college: 

1. Start dit soort complexe, eenmalige projecten pas als de raad duidelijke kaders 

(inhoudelijk, procesmatig en financieel) heeft vastgesteld en richt vervolgens een 

slagvaardige projectorganisatie in.  

Zorg hierbij dat: 

a. er duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen opdrachtgever (college), 

opdrachtnemer (ambtelijke organisatie en/of externe partij) en het “onderwerp 

van onderzoek”; 

b. de informatiebehoefte van de raad bij de besluitvorming leidend is voor het doen 

van onderzoek en het maken van plannen;  

c. bij de start duidelijk is wanneer de raad aan zet is om voorstellen te bespreken en 

besluiten te nemen; 

d. op de juiste momenten externe expertise wordt ingeschakeld om onderzoek te 

doen en/of aannames in voorstellen te toetsen op realiteitswaarde en 

haalbaarheid; 

e. de gemeente (college en ambtelijke organisatie) niet op de stoel gaat zitten van 

de bestuurder/RvT van de, in dit geval, culturele organisatie; 

f. er aandacht is voor goede dossiervorming (status en samenhang documenten, 

overzicht besluitvorming, verklaring verschillen met eerdere versies, etc.). 

Bied de raad bij het presenteren van informatie structuur, maak daarbij onderscheid 

tussen informatie ‘nice to know” en ‘need to know”. 

 

2. Stel een nieuwe cultuurnota op voor de periode 2017-2020 waarin de positie en 

ambities van het Cultuurbedrijf zijn verankerd. 

In de cultuurnota dienen in ieder geval de cultuurinhoudelijke ambities voor het 

Cultuurbedrijf en de positie van het Cultuurbedrijf in de culturele infrastructuur van de 

gemeente Noordoostpolder te zijn uitgewerkt. Daarnaast moet in de nota zijn 

opgenomen wat de komende periode het financiële kader voor het Cultuurbedrijf is. 

De raad dient een actieve rol te spelen bij de totstandkoming van de cultuurnota. Het is 

de raad die uiteindelijk de inhoudelijke en financiële kaders vaststelt voor de 

opdrachtverlening aan en subsidiëring van het Cultuurbedrijf. 

 

3. Maak een plan van aanpak voor het huisvestingsvraagstuk van het Cultuurbedrijf.  

Besteed daarin aandacht aan: 

a. het te volgen besluitvormingstraject en de positie van de raad daarin; 
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b. de projectorganisatie (verdeling taken en verantwoordelijkheden, inclusief rol en 

inbreng van het Cultuurbedrijf zelf); 

c. de relatie tussen investeren in “stenen” en de consequenties daarvan voor de 

exploitatie van het Cultuurbedrijf; 

d. de opdracht uit te besteden aan een externe partij (o.a. scenario’s, risico’s, 

haalbaarheid). 

 

Aanbevelingen voor het college en de raad: 

4. Formuleer op basis van het nieuwe bedrijfsplan de opdracht aan het Cultuurbedrijf. 

Zorg dat hierin de cultuurinhoudelijke doelen (ambities) in balans zijn met de financiële 

(budget) en organisatorische (organisatie in ontwikkeling) mogelijkheden.  

Houd de komende twee jaar de vinger aan de pols bij het Cultuurbedrijf. Maar geef het 

Cultuurbedrijf in deze periode ruimte om zich te ontwikkelen tot een gezonde, 

zelfstandige organisatie. Zorg naast de formele informatievoorziening (via Maraps, 

begrotingen en jaarrekeningen) ook voor persoonlijke contacten tussen de gemeente 

(college, ambtelijke organisatie en raad) en het Cultuurbedrijf. Organiseer als raad een 

themabijeenkomst waarin het nieuwe bedrijfsplan van het Cultuurbedrijf inhoudelijk kan 

worden besproken.  

 

Aanbeveling voor de raad: 

5. Formuleer bij de start van grote projecten kaders en meetbare te realiseren doelen en 

richt de informatievoorziening aan de raad daarop in. 

Bepaal bij complexe projecten (omvang, doorlooptijd, stapeling deelprojecten) vooraf de 

beleidsinhoudelijke en financiële kaders en de geef aan welke informatiebehoefte de raad 

heeft tijdens het project. Maak concrete afspraken met het college over resultaten, 

planning, mijlpalen en de wijze waarop de raad daarover, waar nodig aanvullend op de 

gemeente systematiek, geïnformeerd wil worden. 

 

Planning/uitvoering 

In het RondeTafelGesprek van 7 maart 2016 bespreekt de Rekenkamercommissie de 

conclusies en aanbevelingen met commissie Samenlevingszaken. Voorgesteld wordt de 

conclusies te onderschrijven en de gedane aanbevelingen, zoals deze in het raadsvoorstel 

staan beschreven, over te nemen.  

 

Bijlagen 

Rapport rekenkamercommissie Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

 

 

Portefeuillehouder : A. Poppe 

Steller : mevrouw E. Fogl, secretaris van de rekenkamercommissie 

   rekenkamercommissie@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van de Rekenkamercommissie 10 februari 2016, no. 375813; 

 

 

B E S L U I T: 

 

1. Kennis nemen van het rapport Cultuurbedrijf Noordoostpolder 

2. De conclusies van het rapport onderschrijven en de gedane aanbevelingen overnemen. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 21 maart 2016 

 

De griffier,             de voorzitter, 

 


