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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Covid-19 steun 2020 en 2021 stichting Kranenburgh 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
In het kader van een steunpakket voor stichting Kranenburgh voor het opvangen van 
ontstane financiële tekorten wegens de corona maatregelen: 

1. het aan stichting Kranenburgh verlenen van een eenmalige aanvullende subsidie 
voor 2020 van maximaal € 353.320,- ten behoeve van mogelijk tegenvallende 
opbrengsten van fondsen en NOW-regeling, en de huurcompensatie.  

2. dat de vaststelling van de subsidie plaatsvindt op basis van het werkelijke 
gerealiseerde tekort over 2020. 

3. het bedrag 2020 ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2020.  
4. tot het verlenen van een maximaal eenmalige aanvullende subsidie aan stichting 

Kranenburgh voor 2021 van € 343.000,- onder voorwaarde dat: 
a. de reguliere gemeentelijke subsidie 2021 van € 500.000,- eveneens wordt 

toegekend. 
b. er geen andere mogelijkheden voor aanvullende financiering in 2021 kunnen 

worden gerealiseerd waaronder toelages vanuit mogelijke steunmaatregelen van 
het rijk, provincie of fondsen.  

5. de vaststelling van de subsidie plaatsvindt op basis van het werkelijke gerealiseerde 
tekort over 2021. 

6. Dit bedrag in 2021 te dekken via een uitname uit de algemene reserve  
7. De bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 24 september 2020 
Zaaknummer : BB20.00330 
Voorstelnummer : RAAD200108 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 12 augustus 2020 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Astrid van Mierlo 
Telefoonnummer : 072 888 00 00 
Bijlagen:  : 9 
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RAADSVOORSTEL 

 
INLEIDING 
 

Op 23 juni jl. heeft het college een brief ontvangen van de raad van toezicht (rvt) en directie 
van Stichting Kranenburgh. (Zie bijlage 1) De brief schetst de directe effecten van de 
coronamaatregelen op de financiële positie van het museum. Bij de brief is een eerste schets 
van een crisisbegroting voor 2020 en 2021 als bijlage toegevoegd. De rvt en directie geven 
aan dat door de tekorten, ontstaan door de coronamaatregelen (o.a. de tijdelijke sluiting), het 
voortbestaan van het museum eind 2020 in gevaar is. Kranenburgh heeft het college 
gevraagd met hen in gesprek te gaan over een oplossing en tevens om de brief door te 
sturen aan de raad. 
Op 30 juni jl. heeft het college, naar aanleiding van de brief, besloten met de rvt en directie 
van Kranenburgh in gesprek te gaan, om de mogelijkheden voor een oplossing te verkennen 
en op basis daarvan te komen tot een gezamenlijk gedragen voorstel. Tevens heeft het 
college uw raad middels de nieuwsbrief geïnformeerd over de brief en het door het college 
genomen besluit. (Zie bijlage 2) 
Op 2 juli jl. heeft uw raad unaniem een motie aangenomen waarin zij het college vraagt te 
werken aan een steunpakket voor de periode 2020 en 2021 voor de culturele instellingen in 
de gemeente Bergen. (Zie bijlage 3) 
 
Voor aanvang van de coronaperiode heeft het college bureau RaadSaam gevraagd een 
integraal advies op te stellen gericht op de voorwaarden voor een duurzame en financieel 
verantwoorde exploitatie en doorontwikkeling van Kranenburgh. Dit naar aanleiding van de 
brief van directie en rvt d.d.23 oktober en van 4 december 2019 aan het college waarin zij 
schetsen dat de exploitatie al langere tijd onder druk staat. De financiële impact van de 
huidige coronaperiode komt daar nu bij. 
 
Uitvoering van de motie 
De impact van de coronamaatregelen op de Bergense culturele organisaties wordt erkend. 
En specifiek ten aanzien van Kranenburgh de uiterst zorgelijke situatie en tegelijkertijd het 
belang van het museum voor Bergen. Het college wordt hierin gesteund door uw raad, 
blijkend uit de unaniem aangenomen motie. 
Naar aanleiding van de motie is de afgelopen weken per culturele organisatie gekeken naar 
de benodigde omvang van gemeentelijke financiële steun. En op welke wijze deze het beste 
kan worden verleend. Dit heeft er toe geleid dat er twee adviezen zijn opgesteld voor 
besluitvorming: 

1. Het voorliggende advies ten aanzien van Stichting Kranenburgh. Omdat de omvang 
van het ontstane financiële tekort bij Kranenburgh aanzienlijk groter is dan bij de 
overige culturele organisaties is hiervoor een apart advies opgesteld. Ondanks dat de 
motie het college de ruimte biedt om eigenstandig een besluit te nemen over een 
financiële ondersteuning voor Kranenburgh en deze bij de eerstvolgende financiële 
rapportage te verantwoorden, hecht het college in deze aan een gezamenlijk door 
college en raad gedragen besluit. Dit advies wordt daarom voor besluitvorming 
voorgelegd aan uw raad.  

2. Een advies voor de overige culturele organisaties tezamen, waaronder Cinebergen, 
Holland Music Sessions en Kunst10daagse. Op korte termijn wordt aan ons college 
een advies voorgelegd om ook voor deze organisaties financiële ondersteuning 
beschikbaar te stellen. Hiervoor wordt de extra toelage vanuit het gemeentefonds 
bestemd voor het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur (in het geval 
van Bergen een bedrag van € 85.000) ingezet. 
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Crisisbegroting voor financiële ondersteuning stichting Kranenburgh 
Bij de brief van 23 juni heeft Kranenburgh voor 2020 en voor 2021 een eerste schets van 
een crisisbegroting bijgevoegd. In deze schets hebben rvt en directie al opties voor 
toekomstige besparingen verwerkt. Het jaar 2020 laat daarmee een geraamd tekort zien van 
€ 206.700 en het jaar 2021 een tekort van €188.600. Een voorbeeld van besparing is het 
afstoten van de museale taak cultuureducatie of het niet langer organiseren van openingen 
bij tentoonstellingen.  
Het is echter de vraag of dergelijke besparingen wenselijk zijn gezien de effecten daarvan op 
de langere termijn. Daarom is Kranenburgh gevraagd om als definitieve crisisbegroting de 
volgende stukken aan te leveren: 

- Een begroting 2020 en 2021 going concern (situatie zonder corona) (Zie bijlage 4) 
- Een begroting 2020 en 2021 met daarin opgenomen de effecten-schade van de 

corona maatregelen (Zie bijlage 5) 
- Een overzicht van mogelijke besparingen uit te voeren door Kranenburgh zelf en 

ramingen van mogelijke bijdragen vanuit de reguliere en meer cultuur specifieke 
steunmaatregelen (landelijk en provinciaal). (Zie bijlage 6) 

 
Op basis van deze documenten is in afstemming met Kranenburgh gekomen tot een voorstel 
uitgewerkt voor gemeentelijke financiële steun.  
 
KEUZERUIMTE 
 

Op het voorstel is het volgende beleidskader van toepassing. 
 
Wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 
Het museum heeft een langdurige subsidierelatie met de gemeente. 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: 

 - Algemene wet bestuursrecht titel 4.2 subsidies 

 - Algemene subsidieverordening Bergen 2016 

 - Cultuurnota Kunst in het hart 
 

Lokaal beleid/ bestuurlijke doelen 

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende politieke dossiers: 
 

Formatieakkoord 2019-2022 “ Nieuw Vertrouwen” 
Hierin staat onder meer het volgende over Kranenburgh: 
“Museum Kranenburgh als centrale publiekstrekker in staat te stellen om landelijk 
aansprekende tentoonstellingen te organiseren. Kranenburgh dient als expertise centrum 
ook te worden ingezet bij de ontwikkeling van kunst en cultuur in de verschillende kernen.” 
 
Toeristisch-recreatieve visie Regio Alkmaar 2020 
De toeristische visie geeft aan dat de vele culturele trekpleisters in de regio Alkmaar samen 
bijdragen aan de bindende kracht binnen de regio. Vooral de kunstliefhebber kan door 
promotie van het rijke en diverse aanbod worden verleid om naar de Regio Alkmaar te 
komen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan Kranenburgh 

 
Raadsbesluit oprichting economisch/maatschappelijk herstelfonds d.d. 25 juni 2020 
Op 25 juni jl. heeft de raad besloten tot het oprichten van een economisch/maatschappelijk 
herstelfonds ter hoogte van € 398.000 ten behoeve van het ondersteunen van het weer 
opstarten van het maatschappelijke en economische leven in de nieuwe 1.5 meter 
samenleving.  
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Motie vrmd Steunpakket culturele instellingen d.d.2 juli 2020 
In de motie verzoekt de raad het college te werken aan een steunpakket voor 2020 en 2021 
voor de culturele instellingen in Bergen. De motie geeft daarbij enkele richtlijnen mee. 
 
Alternatief 
Het voorliggende voorstel is gebaseerd op het bovengenoemde beleidskader. Daarnaast is 
het voorstel het resultaat van een voor zowel gemeente als Kranenburgh zo optimaal 
samengesteld steunpakket rekening houdend met de mogelijkheden voor steun van uit de 
diverse fondsen, rijk en de provincie. Het voorstel heeft tot doel Kranenburgh in de basis 
overeind te houden gedurende de coronaperiode van 2020 en 2021. Het niet of gedeeltelijk 
toekennen van een maximale subsidie is mogelijk, maar zal de kerntaken van Kranenburgh 
en de mogelijkheid van het verwerven van publieksinkomsten en overige inkomsten 
(fondsen, particulieren en bedrijven) verminderen. Dit kan leiden tot het alsnog moeten 
sluiten van het museum. 
(Note: de voorgestelde subsidie is een maximale subsidie en kan door toekenningen vanuit 
fondsen en steunmaatregelen nog worden verminderd.) 
 
TOELICHTING OP HET ADVIES  
 

De door de rvt en directie van Kranenburgh aangeleverde definitieve crisisbegroting laat de 
financiële impact zien van de corona maatregelen. De tekorten zijn beoordeeld en als reëel 
bevonden. De corona maatregelen hebben en zullen voorlopig ook blijven leiden tot een 
sterke daling in publieksopbrengsten (entree, horeca en winkel), maar ook tot meer kosten. 
Bijvoorbeeld, er zijn aanzienlijk minder vrijwilligers inzetbaar waardoor meer oproepkrachten 
moeten worden ingehuurd. Ook het aanpassen op de 1,5 meter heeft tot extra kosten geleid.  
De definitieve crisisbegroting laat de volgende financiële impact zien, deze is nog zonder 
bijdragen van steunmaatregelen.  
2020: € 394.500 negatief 
2021: € 517.000 negatief 
 
Het jaar 2020 is al deels doorlopen, waardoor nadelige effecten van de corona maatregelen 
en de door Kranenburgh reeds doorgevoerde besparingen (o.a. op programmering en hier 
verband mee houdende inhuur van personeel) al zijn aan te geven. Deze zijn verwerkt in het 
genoemde tekort. Ten aanzien van de steunmaatregelen waar Kranenburgh tot nu toe een 
beroep op heeft gedaan, is de opbrengst ook bekend. Maar deze zijn nog niet verwerkt in het 
tekort, omdat de toekenning afhankelijk is van andere tegemoetkomingen van bijvoorbeeld 
fondsen, en dus mogelijk later nog worden gecorrigeerd. Vanzelfsprekend worden deze 
opbrengsten wel betrokken bij het totaal overzicht om het tekort te verminderen. Als laatste is 
ook zicht op nieuwe (cultuur specifieke) steunmaatregelen die het tekort flink kunnen 
verlagen.  
Voor 2021 is nog niet veel bekend. Uitgangspunt bij de raming van het tekort is het huidige 
niveau van corona maatregelen. Maar versoepeling (of aanscherping) gedurende het jaar is 
mogelijk, met de daarbij horende effecten. Ook zijn er nog geen steunmaatregelen voor 2021 
bekend, mochten deze er komen. Daarmee ligt het tekort voor 2021 aanzienlijk hoger dan 
2020, maar is ook de kans op een positieve bijstelling groter. 
 
Op basis hiervan en de door Kranenburgh voorgestelde besparingen is gekomen tot het 
volgende voorstel om het financiële tekort op te lossen: 
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OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE  
 

Afweging bij keuze voor besparingen 
- Er is bewust niet gekozen voor besparingen die een nadelig effect hebben op het huidige 

en toekomstige functioneren van Kranenburgh als museale organisatie. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het stopzetten van de educatieve taak van het museum of het 
verminderen van de personele inzet die gerelateerd is aan de basisfuncties van het 
museum. Dit zou immers de aanleiding van het nu onderweg zijnde integrale advies 
(door bureau RaadSaam) voor een duurzame toekomst van Kranenburgh nog meer 
versterken. Namelijk dat diverse knelpunten in de bedrijfsvoering Kranenburgh zowel 
inhoudelijk als bedrijfsmatig de museale organisatie belemmeren om gezond te kunnen 
blijven functioneren. Als knelpunt is bijvoorbeeld genoemd de omvang van de huidige 
basisorganisatie ten opzichte van het huidige ambitieniveau en de daarbij bijhorende te 
leveren prestaties. In dat kader is het onwenselijk om gedurende de coronaperiode de 
basisorganisatie verder in te krimpen, nog los van het feit dat de huidige periode eerder 
een nog grotere inzet van de huidige organisatie vraagt dan normaal gesproken. 

- Kranenburgh heeft aangegeven bij te willen dragen aan het oplossen van het tekort door 
een deel van het eigen vermogen in te brengen. Het eigen vermogen van Kranenburgh 
bedraagt totaal € 212.530 (peildatum 31 december 2019) waarvan € 78.000 is verdeeld 
over 2 bestemmingsreserves. Het weerstandsvermogen komt daarmee op € 134.530. 

2020

VARIANT 1

Geraamde tekort op de begroting -394.500 

Tegemoetkoming reguliere rijks steunmaatregelen 101.800 Toegekend

Tegemoetkoming provinciaal noodfonds 108.108 Aan te vragen 65%

Tegemoetkoming cultuur specifieke steunmaatregelen fondsen 137.000 Aangevraagd

Extra uitgaven bij toekenning kickstartfonds -52.120 

Gemeentelijke compensatie huurkosten 2020 58.212 Voorstel 35% matching

Werving Kranenburgh van extra sponsoring en donaties 14.500 Inspanningsverplichting

Inleg eigen vermogen Kranenburgh 27.000 12,5% bijdrage EV

Totaal 0

VARIANT 2

-394.500 

101.800 Toegekend

197.158 Aan te vragen 65%

0 Aangevraagd

-52.120 

106.162 Voorstel 35% matching

14.500 Inspanningsverplichting

27.000 12,5% bijdrage EV

0

Variant 1 is zoals heden aangevraagd bij fondsen en voornemens is aan te vragen bij provincie. 

Variant 2 is zoals aan te vragen bij de provincie indien fondsen niet toekennen.

(Zie toelichting pagina 9)

Gevraagde garantie gemeente bij minder opbrengsten fondsenen en/of provincie 0 197.158

Negatieve correctie tegemoetkoming NOW regeling bij volledige toekenning fondsen of subsidie 50.000 50.000

Gevraagde huurcompensatie gemeente 58.212 106.162

Totaal financiële ondersteuning gemeente 108.212 minimaal 353.320 maximaal

bij toekenning bij geen toekenning

provincie en fondsen provincie en fondsen

2021

Geraamde tekort op de begroting -517.000 

Tegemoetkoming reguliere rijks steunmaatregelen 0 Onbekend

Tegemoetkoming provinciaal noodfonds 0 Onbekend

Tegemoetkoming cultuur specifieke steunmaatregelen fondsen 0 Onbekend

Gemeentelijke compensatie huurkosten 2 kwartalen 2021 47.000 Voorstel

Aanpassing Kranenburgh op programmering 120.000

Werving Kranenburgh van extra sponsoring en donaties 24.000 Inspanningsverplichting

Opbrengst zonnepanelen 3.000 Voorstel

Inleg eigen vermogen Kranenburgh 27.000

Totaal -296.000 

Positieve bijstelling tegemoetkoming steunmaatregelen en/of opbrengsten onbekend

Gevraagde huurcompensatie gemeente 47.000

Gevraagde financiële ondersteuning gemeente 296.000

Totaal financiële ondersteuning gemeente 343.000 maximaal

minimaal is nog onbekend
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Het totale eigen vermogen is ontoereikend om het financiële tekort van 2020 en 2021 op 
te vangen. Dat het oplossen van het tekort urgent is wordt onderschreven door het feit 
dat Kranenburgh per juni 2020 het weerstandsvermogen inzet om de exploitatie 
draaiende te houden. Echter, Kranenburgh wil gezien de uitzonderlijke situatie waarin we 
ons bevinden, waar mogelijk ook zelf bijdragen om het tekort te verminderen. Ondanks 
dat de financiële positie van Kranenburgh hierdoor verslechterd. Voor zowel 2020 als 
2021 stelt Kranenburgh voor om maximaal € 27.000 vanuit het eigen vermogen in te 
leggen, conform de eis van de provincie bij gebruikmaking van het provinciale noodfonds. 
Een hogere inleg acht zij niet mogelijk vanuit een aan te houden marge voor een 
verantwoorde bedrijfsvoering. Op termijn zal het eigen vermogen weer op peil moeten 
komen, om postcorona een gezonde bedrijfsvoering te waarborgen. 

- Daarnaast is gekeken naar de verhouding tussen de financiële opbrengst van een 
besparing en het effect van de besparing. Om deze reden is bijvoorbeeld niet gekozen 
voor een besparing op het houden van openingen bij tentoonstellingen. (Deze zijn van 
belang voor de zichtbaarheid van de programmering.) 

 
 

Op welke steunmaatregelen kan Kranenburgh een beroep doen  
- Landelijk 
Vanuit het rijk zijn er diverse steunmaatregelen opgericht, regulier en specifiek voor 
cultuur. 
Reguliere steunmaatregelen zijn o.a. TVL (Tegemoetkoming vaste lasten mkb), TOGS 
(Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) en NOW (Tijdelijke Noodmaatregel 
Overbrugging voor Werkgelegenheid). Kranenburgh heeft waar mogelijk gebruik gemaakt 
van de regelingen.  
Cultureel specifieke steunmaatregelen: Het Rijk heeft op 27 mei 2020 € 300 miljoen 
beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de culturele en creatieve sector. Dit fonds is 
bedoeld als aanvulling op bovengenoemde generieke steunmaatregelen om de 
instellingen in staat te stellen de coronacrisis door te komen en in staat te stellen te 
investeren voor het volgende seizoen. Een deel van de € 300 miljoen is direct bestemd 
voor organisaties die vallen onder de landelijke culturele basis infrastructuur. Het overige 
deel is bestemd voor een leningsfaciliteit voor Rijksmonumenten, een leningsfaciliteit van  
voor culturele ondernemers, en een bedrag voor de ondersteuning van de regionale 
basisinfrastructuur. Dit laatste bedrag is overgedragen aan de diverse Rijksfondsen zoals 
het Filmfonds, Fonds Podiumkunsten en het Mondriaanfonds, om hiermee een 
steunregeling uit te voeren die gericht is op het ondersteunen van regionale musea, 
(pop)podia en filmtheaters. Het Mondriaanfonds is het aangewezen fonds voor de 
beeldende kunst sector waaronder ook musea. Kranenburgh voldoet echter niet aan de 
criteria die het Mondriaanfonds bij deze regeling heeft gesteld. Kranenburgh kan geen 
gebruik maken van de regeling, omdat voor musea een minimum aantal van 100.000 
bezoekers geldt voor het afgelopen jaar. Kranenburgh had in 2019 70.000 bezoekers. 
Echter, het Mondriaan Fonds heeft ook uit eigen middelen een steunmaatregel getroffen, 
namelijk een compensatieregeling coronacrisis van € 1,8 miljoen voor kleinere musea 
met 40.000 – 100.000 betalende bezoekers, waarbij musea maximaal € 60.000 kunnen 
aanvragen. Kranenburgh heeft het maximaal aan te vragen bedrag aan van € 60.000 
aangevraagd. 
Daarnaast heeft Kranenburgh ook een aanvraag ingediend bij het Kickstart Cultuurfonds 
ter hoogte van € 82.000. Het Kickstart Cultuurfonds is een initiatief van onder meer 
Fonds 21, Zabawas, Bank Giro Lotterij, Prins Bernard Cultuurfonds en VandenEnde 
Foundation. Het is een tijdelijk fonds, opgericht ter ondersteuning van het bekostigen van 
aanpassingen zodat culturele organisaties kunnen blijven functioneren binnen de 
coronamaatregelen. Bij een toekenning vanuit dit fonds staan er dus ook uitgaven 
tegenover.  
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- Provinciaal 
De provincie heeft een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld voor het financieel 
ondersteunen van de sociale infrastructuur, waaronder cultuur, met een regionale 
betekenis. Het noodfonds van de provincie wordt ingezet als een aanvullend fonds voor 
de vitale regionale instellingen die, buiten de landelijke regelingen vallen. Vanuit Bergen 
zijn voor deze regeling drie organisaties aangemeld: Kranenburgh, Cinebergen en 
Holland Music Sessions. Momenteel wordt een concrete aanvraag voorbereid. Het 
maximaal aan te vragen bedrag is gebaseerd op het nog resterende tekort na overige 
aanvragen en besparingen. De gemeente wordt gevraagd 35% aan matching bij te 
dragen. De matching vanuit de gemeente mag worden gerealiseerd via een verlaging van 
de huur. Kranenburgh voldoet aan de voorwaarden van de regeling en via de gemeente 
wordt in beginsel een bedrag van €108.108 aangevraagd. Zie variant 1 in het financiële 
overzicht. Omdat de deadline van de provincie is gesteld op 1 oktober, en de uitslag van 
de reeds gedane aanvragen bij de fondsen eerder bekend is, kan bij een tegenvallende 
toekenning van de fondsen, de aanvraag van de provincie worden opgehoogd. Zie 
variant 2 in het financiële overzicht. 
- Gemeentelijk 
Op 25 juni heeft de raad een aantal maatregelen getroffen om organisaties binnen de 
gemeente Bergen financieel te ondersteunen. Om de maatregelen te bekostigen heeft de 
raad besloten een Corona Herstelfonds van € 398.000 in te stellen. Eén van de 
maatregelen is de mogelijkheid om verlaging van de huur aan te vragen.  
Daarnaast heeft de gemeente een extra uitkering ontvangen uit het gemeentefonds van  
€ 85.000 bestemd voor het financieel ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur. 
Gezien de omvang van dit bedrag en de omvang van de gevraagde financiële steun 
vanuit de overige culturele organisaties, is besloten dit bedrag in te zetten voor alleen 
deze organisaties en voor de gevraagde financiële steun voor Kranenburgh een apart 
voorstel te maken.  
 

Argumenten financiële ondersteuning stichting Kranenburgh 

 Kranenburgh is een van de grootste culturele organisaties binnen Bergen waarbij de 
impact van de coronamaatregelen zodanig is dat financiële steun vanuit de gemeente 
nodig is om te kunnen blijven voortbestaan. Duidelijk is dat we slechts langzaam uit deze 
Corona-crisis (met bijbehorende maatregelen) komen en culturele organisaties zoals ook 
Kranenburgh, voor langere tijd gebonden zijn aan een (ernstige) beperking van hun 
publieksbereik. Dit heeft uiteraard ingrijpende gevolgen voor de bedrijfsvoering en het 
verdienmodel. Het is van groot belang voor Bergen dat dergelijke instellingen ondanks 
deze beperkingen toch kunnen doorprogrammeren. Met het verlenen van gemeentelijke 
financiële steun investeert Bergen in de toekomst door te zorgen dat vitale culturele 
functies overeind blijven. 

 De raad van toezicht (rvt ) en directie hebben reeds voor aanvang van de coronaperiode 
bij de gemeente aangegeven dat de exploitatie van Kranenburgh onder druk staat. Het 
ontbreken van een depot en het sinds 2013 bevroren subsidieniveau in combinatie met 
het huidige ambitieniveau en gevraagde prestaties, zorgen ervoor dat een exploitatie 
onder deze condities op de langere termijn niet houdbaar is. Het college heeft bureau 
RaadSaam gevraagd een integraal advies uit te brengen, waarbij onder meer wordt 
aangegeven wat de randvoorwaarden zijn om een duurzame en toekomstbestendige 
exploitatie mogelijk te maken. Dit maakt duidelijk dat, nog los van de omvang, de 
financiële impact van de corona maatregelen niet door Kranenburgh zelf is op te vangen. 
En dat een oplossing voor de korte termijn, essentieel is wil ook een oplossing voor de 
langere termijn op basis van het advies van bureau RaadSaam mogelijk blijven. De 
voorgestelde oplossing voor financiële ondersteuning is eenmalig en richt zich op de 
korte termijn van 2020 en 2021. Het advies van bureau RaadSaam richt zich op de 
langere termijn. 
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REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Couleur Locale 
 

RISICO’S  
De raad van toezicht (rvt) en directie hebben aangegeven door de impact van de corona 
maatregelen zonder financiële steun het museum te moeten sluiten. Zonder financiële steun 
is de rvt genoodzaakt om in oktober een procedure in gang te zetten voor liquidatie van de 
stichting per eind van dit jaar.  
De rvt heeft eigenstandig (in samenwerking met de directie) de verantwoordelijkheid om de 
financiële positie van de stichting gezond te houden, zodat een verantwoorde bedrijfsvoering 
mogelijk is. Daarvoor is voldoende rentabiliteit (verdienvermogen) en voldoende solvabiliteit 
nodig, alsmede een positieve liquiditeitspositie. 
Naast de nu door de rvt voorgestelde bijdrage vanuit het eigen vermogen om het tekort op te 
lossen, draagt ook de rente en aflossing van de lening (verleend in 2013 ten behoeve van de 
inrichting van het museum) jaarlijks bij een verminderd eigen vermogen. (Ondanks dat 
Kranenburgh de betaling van deze rente en aflossing aan de gemeente aanhoudt in 
afwachting van het integrale advies van bureau RaadSaam, zijn de lasten wel volledig 
opgenomen in de jaarrekening.) Op termijn zal het eigen vermogen weer op peil moeten 
worden gebracht. 
De rvt hoopt dat het financiële tekort vanwege de corona maatregelen kan worden opgelost. 
En dat dit er voor zorgt dat het museum deze periode kan doorkomen. Tegelijk geeft de rvt 
aan dat het nog ongewis is hoe de maatregelen zich verder ontwikkelen. Een onverhoopte 
aanscherping van maatregelen is een risico wat nog niet valt uit te sluiten, en tot een 
aanpassing kan leiden van de huidige financiële prognoses.  
 

FINANCIËN  
 

2020 aanvullende eenmalige maximale subsidie 
De te verlenen eenmalige aanvullende maximale subsidie van € 353.320,- voor 2020 (zie 
onderstaand voor de samenstelling van dit bedrag) wordt ten laste gebracht van het reeds 
negatieve begrotingssaldo 2020. (Bij de firap 2020 wordt ten behoeve van de jaarrekening 
2020 het dan te begrote tekort in het begrotingssaldo 2020 gedekt via een onttrekking uit de 
algemene reserve.)  
 
Dit bedrag is samengesteld op basis van: 
   197.158  totaal aangevraagd bij provincie conform variant 2 (65%) 
     50.000 *maximale mogelijke correctie NOW toekenning 
   106.162 **totaal bijdrage gemeente conform variant 2 (35%)** 
   353.320  totaal gevraagde maximale gemeentelijke subsidie 2020 
 
*maximale mogelijke correctie NOW toekenning 
Kranenburgh heeft voor 2020 een beroep gedaan op de diverse reguliere steunmaatregelen 
van het rijk, waaronder de NOW regeling. Deze regeling bestaat uit NOW 1 en NOW 2.  
De toekenning vanuit de NOW is onder voorbehoud van omzetderving. De toekenning vanuit 
de NOW 1 was € 42.600,-. Vanuit de NOW 2 rekent Kranenburgh op een toekenning van 
€ 36.000,-. Indien echter de aanvragen van de fondsen en/of provincie en/of gemeente 
worden toegekend, zullen beide bedragen naar beneden worden bijgesteld. Een negatieve 
correctie wordt maximaal ingeschat op € 50.000,-. (Bij variant 1 is het risico € 44.000,- 
(€ 8.000,- bij NOW 1 en € 36.000,- bij NOW 2) en bij variant 2 is het totaal € 50.000,- (bij 
NOW 1 € 14.000,- en NOW 2 blijft € 36.000,-.) We houden het maximale risico aan. 
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Of een negatieve correctie daadwerkelijk zal gebeuren is nog de vraag aangezien op deze 
mogelijke correctie veel verzet is aangetekend door de diverse sectoren, en er tevens nog 
een lobby richting het rijk gaande is. Vooralsnog zullen we in dit voorstel wel rekening 
houden met een mogelijke correctie. 
 
**totaal bijdrage gemeente conform variant 2 (35%)** 
Het bedrag ad € 106.162,- bestaat uit maximale huurcompensatie €94.000 en € 12.162,- 
overige bijdrage.  
De voorgestelde huurcompensatie kan niet ten laste worden gebracht van Corona Herstel 
fonds omdat het deel binnen dit fonds (€98.000) bestemd voor de huurcompensatie vrijwel is 
besteed aan aanvragen vanuit andere organisaties. Daarnaast is ook de gevraagde 
huurcompensatie voor Kranenburgh hoger is dan het in het besluit aangegeven maximum 
bedrag van €2.000. College heeft wel organisaties de mogelijkheid gegeven een hoger 
bedrag aan te vragen, maar daar wordt een crisisbegroting bij gevraagd ter onderbouwing. 
Kranenburgh heeft deze aangeleverd.  
Het is van belang om als gemeente aantoonbaar een maximaal bedrag aan 
huurcompensatie te verlenen om bij te dragen aan het verminderen van het financiële tekort 
van Kranenburgh, omdat in de NOW regeling huurcompensatie niet wordt meegerekend als 
inkomsten en dus het omzetverlies niet verlaagd. Voor de aanvraag bij het provinciale 
noodfonds mag de huurcompensatie worden meegeteld in de 35% matching. 
 
2021 aanvullende eenmalige maximale subsidie 
De te verlenen eenmalige aanvullende maximale subsidie van € 343.000,- (zie onderstaand) 
voor 2021 wordt in 2021 ten laste gebracht van de algemene reserve.  
 
Dit bedrag is samengesteld op basis van: 
  517.000  tekort over 2021 
- 120.000 besparing op de programmering 
-   24.000 extra werving sponsoring en donaties 
-     3.000 de opbrengst van de zonnepanelen  
-   27.000 inleg vanuit eigen vermogen Kranenburgh 
343.000  totaal gevraagde maximale gemeentelijke subsidie 2021 inclusief de 

gemeentelijke huurcompensatie voor 2021 van €47.000. 
 
Bovenstaande wordt via bijgaande begrotingswijziging aan de raad voorgelegd. (Zie bijlage 
8) 
 
Voorwaarden 
De subsidie voor 2020 wordt toegekend onder de voorwaarden dat de vaststelling van de 
subsidie plaatsvindt op basis van het werkelijke gerealiseerde tekort voor 2020. 
De subsidie voor 2021 wordt toegekend onder de voorwaarden dat: 

- Er onvoldoende beroep kan worden gedaan op mogelijke steunmaatregelen vanuit 
rijk, provincie en fondsen. 

- De reguliere gemeentelijke subsidie voor 2021 zal worden toegekend.(Deadline voor 
het indienen van de aanvraag is 1 september 2020, besluitvorming vindt z.s.m. hierna 
plaats)  

- de vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van het werkelijke gerealiseerde 
tekort voor 2021 

 
Uitbetaling voorschot 
De subsidie voor 2020 zal in twee termijnen worden uitbetaald: voor 15 oktober en voor 15 
december 2020. De subsidie voor 2021 zal in vier gelijke termijnen worden uitbetaald: voor 
15 januari 2021, voor 15 april 2021, voor 15 juli 2021 en voor 15 oktober 2021. 
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Indien zowel gedurende 2020 als in 2021 blijkt dat de subsidie niet geheel nodig is om het 
tekort op te vangen, bijvoorbeeld omdat de toekenningen van fondsen en/of provincie 
worden gerealiseerd, zal in overleg met Kranenburgh de uitbetaling (gedeeltelijk en voor 
zover van toepassing) achterwege blijven. 
 
Verantwoording 
De verantwoording van beide subsidies zal plaatsvinden via de jaarrekeningen van 
respectievelijk 2020 en 2021. 
 

COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Het besluit van de raad wordt gecommuniceerd middels een persbericht. (Zie bijlage 9) 
 
 

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Bij een positief besluit van de raad wordt: 
- de huurcompensatie voor 2020 en 2021 aan de stichting bevestigd en geeffectueerd 
- de subsidie voor een eenmalige aanvullende subsidie voor 2020 en 2021 aan de 

stichting bevestigd en in de eerder bij punt 3.5 genoemde termijnen als voorschot 
uitbetaald. 

- in het kader van het uiteindelijk voor 2020 benodigde subsidiebedrag de komende 
maanden gemonitord wat de uitkomsten zijn van de verschillende aanvragen bij de 
diverse fondsen, en wordt indien van toepassing de subsidiebevoorschotting hierop 
aangepast. 

- in het kader van het uiteindelijk in 2021 benodigde subsidiebedrag gedurende 2021 per 
kwartaal gemonitord hoe het nu geraamde financiële tekort daadwerkelijk wordt 
gerealiseerd, en wordt indien van toepassing de subsidiebevoorschotting hierop 
aangepast. 
 

 
BIJLAGEN 

1. Brief rvt Museum Kranenburgh d.d. 23 juni 2020 
2. Tekst nieuwsbrief raad m.b.t. besluit college n.a.v. brief rvt Museum Kranenburgh d.d. 

23 juni 2020 
3. Motie vrmd Steunpakket culturele instellingen d.d. 2 juli 2020 
4. Begroting Kranenburgh going concern 2020 en 2021 
5. Begroting Kranenburgh 2020 en 2021 inclusief schade Covid-19 maatregelen 
6. Overzicht reguliere steunmaatregelen en varianten voor besparingen 
7. Raadsbesluit 
8. Begrotingswijziging 
9. Persbericht 
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