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Agendapunt : 8. 
Voorstelnummer : 11-75 
Raadsvergadering : 11 november 2010 
Naam opsteller : Astrid van Mierlo 
Informatie op te vragen bij : Astrid van Mierlo 
Portefeuillehouders : Hetty Hafkamp 
 
Onderwerp: Overweging lening Museum Kranenburgh 
 
Aan de raad, 
 

Beslispunt:  1. Het omzetten van de lening aan Museum Kranenburgh in een schenking, 
onder de voorwaarde dat elk vermogen dat ten tijde van het opstellen 
van het liquidatiebalans nog aanwezig is, wordt aangewend voor de 
aflossing van de lening zodat de schenking lager kan uitvallen. 

2. Het omzetten van de lening in een schenking te dekken door een 
uitname uit de Algemene Reserve van € 50.000 in 2010. 

3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

De raad heeft bij besluit op 29 augustus 2006 Museum Kranenburgh een lening verstrekt 
van 50.000 euro. Deze lening is bedoeld als dekking  voor het langdurig ontstane 
exploitatietekort. Zonder toekenning van de lening zou Museum Kranenburgh in een situatie 
van faillissement zijn beland. Er zijn voorwaarden aan de lening gesteld. Het tekenen van 
de intentieverklaring om als Museum Kranenburgh over te gaan in Nieuw Kranenburg is één 
daarvan. Daarnaast eindigt de looptijd van de lening op 15 september 2011. De 
terugbetalingsregeling bestaat uit het voldoen van de aflossing in 8 halfjaarlijkse termijnen 
met ingang van 1 januari 2008. De overige voorwaarden zijn gericht op het verbeteren van 
de bedrijfsvoering van Museum Kranenburgh.  
Uw raad heeft tevens in het besluit aangegeven indien Museum Kranenburgh aan alle 
voorwaarden heeft voldaan, zelf als raad te willen overwegen om de lening in een 
schenking om te zetten.  
 
De financiële problemen werden destijds veroorzaakt door: 

 Financiële verplichtingen jegens de oud-directeur 

 Slecht financieel beheer in de periode 2000-2003 

 Gestegen kosten door het verhogen van de kwaliteitseisen (dit heeft geleid tot opname 
in het Nederlands Museumregister; een voorwaarde voor het ontvangen van subsidies 
en bruiklenen.) 

 Noodzaak tot professionalisering (opleiding vrijwilligers)  
 
Halverwege 2008 werd duidelijk dat het museum nog niet in staat was om de gestelde 
aflossing te realiseren, ondanks de verbeterde financiële positie van het museum. Er was 
financieel orde op zaken gesteld en de extra personele kosten zijn komen te vervallen.  
Toch bleef er een dreigend tekort in de exploitatie door de stijging in kosten voor 
kwaliteitshandhaving en professionalisering, en de kosten van het transport van bruiklenen. 
Museum Kranenburgh heeft echter dankzij een voorzichtig financieel beheer, een stijging in 
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de inkomsten door meer bezoekers en een krediet van de Rabobank steeds aan haar 
financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het krediet is echter medio 2008 verlaagd van  
€ 75.000 naar € 50.000 waardoor er opnieuw een krappe exploitatie ontstond waarbinnen 
geen ruimte ontstond voor aflossing van de lening.  
Het tekort was als volgt ingelopen (resultaat afkomstig uit de jaarrekeningen): 
2006: + € 30.213 (na toekenning van de lening) 
2007: -  €   6.825 
2008: + € 15.037 
Ultimo december 2008 is het eigen vermogen nagenoeg nihil. 
Ons college heeft bij besluit van 28 oktober 2008 besloten om de overweging van de raad 
om de lening om te zetten in een schenking, uit te stellen  tot het moment dat de hoogte van 
de jaarlijkse exploitatiesubsidie voor Nieuw Kranenburg (waar Museum Kranenburgh deel 
van zal gaan maken) is vastgesteld. Ook de verplichting tot aflossing wordt tot dat moment 
opgeschort omdat deze niet realistisch wordt geacht zonder de continuïteit van het museum  
in de nabije toekomst in gevaar te brengen. Voordeel van het uitstel was dat Museum 
Kranenburgh langer de tijd kreeg om de gezondere financiële situatie te bestendigen. 
Het college heeft aangegeven de inhoud van dit besluit mede te delen aan de algemene 
raadcommissie van 11 november 2008. Dit is echter niet in het verslag terug te zien. Het is 
ook niet te zien in het verslag van de daarop volgende raadsvergadering of de 
commissievergadering van 2 december 2008. Het besluit is wel aan de raadsleden 
aangegeven door middel van de besluitenlijst van ons college.  
 
Museum Kranenburgh heeft op 12 mei 2010 schriftelijk aangegeven aan alle gestelde 
voorwaarden te hebben voldaan (met uitzondering van de aflossingen waarvoor uitstel is 
verleend) en bij deze het verzoek ingediend om de raad te vragen de lening om te zetten in 
een schenking. Het museum geeft aan, ondanks een verbetering in de financiële situatie, 
nog steeds niet in staat te zijn de lening af te lossen voor de geplande overgang naar Nieuw 
Kranenburg. Voornaamste reden is de verplichting tot het betalen van pensioenpremie voor 
de directeur die na het toegestane aantal tijdelijke contracten in vaste dienst is genomen 
omdat Nieuw Kranenburg nog niet volgens de verwachting gerealiseerd was. De 
pensioenpremie is berekend met terugwerkende kracht over de gehele werkzame periode 
bij het museum.  
De begroting laat in deze jaren het volgende verwachte resultaat zien: 
2009:  + € 4.353,- 
2010:  +  ongeveer € 10.000 (volgens verwachting) 
 
De hoogte van de exploitatiesubsidie voor Nieuw Kranenburg vanaf 2012 is inmiddels 
vastgesteld. (raadsbesluit 26 mei 2009) 
En op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt tussen Museum Kranenburgh en 
Nieuw Kranenburg over het overgaan van de collectie en het personeel. 
 
Redenen om op korte termijn de raad de overweging met betrekking tot de lening voor  
te leggen: 

 Museum Kranenburgh heeft een verzoek ingediend. 

 Museum Kranenburgh heeft aan alle voorwaarden voldaan. (Met uitzondering van 
de aflossingen waarvoor uitstel is verleend). 

 Het besluit voor de exploitatiesubsidie voor Nieuw Kranenburg is genomen. 

 Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt tussen Museum Kranenburgh 
en Nieuw Kranenburg over het overgaan van de collectie en het personeel.  Hierna 
zal Stichting Museum Kranenburgh zichzelf liquideren. 

 Het is duidelijk dat Museum Kranenburgh geen mogelijkheid ziet tot het alsnog 
aflossen van de lening op korte termijn. 

 De raad heeft aangegeven de overweging te willen maken. 
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Het college stelt uw raad voor het verzoek van Museum Kranenburgh in overweging te 
nemen. 
 
Daarnaast adviseert ons college uw raad om de lening in een schenking over te zetten 
omdat Museum Kranenburg geen mogelijkheden heeft voor een aflossing en het museum 
aan alle overige voorwaarden heeft voldaan.  
Hierin ter overweging mee te nemen dat de gehele collectie van Museum Kranenburgh om 
niet wordt geschonken aan Nieuw Kranenburg, evenals de inventaris. 
En onder de voorwaarde dat elk vermogen dat ten tijde van het opstellen van het 
liquidatiebalans nog aanwezig is, wordt aangewend voor de aflossing van de lening zodat 
de schenking lager kan uitvallen. 
 

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

1. Het omzetten van de lening aan Museum Kranenburgh in een schenking, onder de 
voorwaarde dat elk vermogen dat ten tijde van het opstellen van het liquidatiebalans 
nog aanwezig is, wordt aangewend voor de aflossing van de lening zodat de 
schenking lager kan uitvallen. 

2. Het omzetten van de lening in een schenking te dekken door een uitname uit de 
Algemene Reserve van € 50.000 in 2010.  

3. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 
 
Museum Kranenburgh kan op korte termijn overgaan in Nieuw Kranenburg.   
 
De verwachting is dat, indien de lening wordt omgezet in een schenking, Museum 
Kranenburgh per 1 januari 2011 of zoveel eerder als mogelijk overgaat in Stichting Nieuw 
Kranenburg.  
 
 

3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
(meer dan één optie mogelijk) 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 
anders nl.       
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Museum Kranenburgh heeft een belang bij het omzetten van de lening in een schenking, 
zodat het kan overgaan in Nieuw Kranenburg.  
Museum Kranenburgh is de kern van Nieuw Kranenburg, en Nieuw Kranenburg kan 
derhalve niet zonder overname van het oude museum opstarten.      
      

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
De overweging door uw raad staat in relatie tot het wel of niet hebben voldaan aan de 
gestelde voorwaarden door Museum Kranenburgh. Binnen deze afweging zijn er weinig 
andere mogelijkheden voor het aflossen van de lening dan dat deze door Museum 
Kranenburg wordt voldaan. Museum Kranenburgh heeft echter geen eigen middelen en ook 
geen zicht daarop om de lening af te lossen.  
Uw raad heeft daarnaast aangegeven zelf de overweging van het omzetten van de lening 
naar een schenking te willen maken. 
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Uitgaande van het bovenstaande is het voorleggen van de overweging aan uw raad een 
logisch gevolg. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Direct na het besluit wordt een nog op te maken schenkingsakte aan de stichting verzonden 
en wordt de lening administratief afgeboekt. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De lening bedraagt € 50.000,-.  
Ten tijde van het raadbesluit waarbij de lening werd toegekend heeft de raad geen dekking 
aangegeven voor het bedrag dat bij het eventueel overzetten van de lening in een 
schenking benodigd is. 
Binnen de huidige budgetten voor kunst en cultuur is er geen ruimte. 
 
Het onderbrengen van deze tegenvaller in de stichtingskosten ligt niet voor de hand omdat 
er geen relatie is met de nieuwbouw. Het onderbrengen van dit bedrag in het 
subsidiebedrag voor de jaarlijkse exploitatie van Nieuw Kranenburg  ligt ook niet voor de 
hand, omdat dit subsidiebedrag per 2012 wordt toegekend aan Nieuw Kranenburg en de 
lening van Museum Kranenburgh voor het eind van 2010 moet zijn opgelost. Daarnaast is 
de exploitatiesubsidie toegekend op basis van een exploitatiebegroting waarin geen 
rekening is gehouden met het overnemen van schulden. De intentieovereenkomst laat ook 
zien dat Nieuw Kranenburg geen schulden hoeft over te nemen. 
 
Het advies van ons college aan uw raad is om bij een toekenning van de schenking het 
bedrag  ten laste te brengen van algemene reserve, dit is verwerkt in bijgaande 
begrotingswijziging. 
 
Dit past ook binnen de beleidsregels voor onttrekking aan de algemene reserve die oktober 
2009 door de raad zijn vastgesteld. 
 
Als de lening wordt afgeboekt  is het risico van een oninbare vordering gereduceerd . 

      
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 

De volgende redenen zijn van belang bij het in overweging nemen van de lening aan 
Museum Kranenburgh om deze wel of niet om te zetten in een schenking: 
 

 Museum Kranenburgh heeft een verzoek ingediend. 

 Museum Kranenburgh heeft aan alle voorwaarden voldaan. (Met uitzondering van 
de aflossingen waarvoor uitstel is verleend). 

 Het besluit voor de exploitatiesubsidie voor Nieuw Kranenburg is genomen. 

 Op dit moment worden definitieve afspraken gemaakt tussen Museum Kranenburgh 
en Nieuw Kranenburg over het overgaan van de collectie en het personeel.  Hierna 
zal Stichting Museum Kranenburgh zichzelf liquideren. 

 Het is duidelijk dat Museum Kranenburgh geen mogelijkheid ziet tot het alsnog 
aflossen van de lening op korte termijn. 

 Museum Kranenburgh heeft afgelopen jaren, voortdurend met zicht op het overgaan 
in Nieuw Kranenburg, met succes een moeizame bedrijfsvoering met een 
negatiefsaldo weten om te vormen tot een (zij het beperkt) positief saldo waarmee 
ook nog tegenvallers onderweg mee zijn opgevangen (verlaging krediet Rabobank 
en pensioenpremies). Museum Kranenburgh alsnog laten voldoen aan de aflossing 
van de lening doet deze prestatie letterlijk teniet. Het museum komt alsnog met een 
niet aflosbare schuld te zitten wat de het overgaan naar Nieuw Kranenburg 
belemmerd.  
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 Uw raad heeft aangegeven de overweging met betrekking tot de lening zelf te willen 
maken. 

 
 
 
Bijlagen:       
Kopie raadsbesluit dd 29 augustus 2006 
Kopie collegebesluit dd 28 oktober 2008 
Kopie intentieovereenkomst inzake Nieuw Kranenburg dd 3 oktober 2006 
Kopie raadsbesluit vaststelling jaarlijks exploitatiebudget Nieuw Kranenburg dd 26 mei 2009  
Verzoek Museum Kranenburg dd 12 mei 2010 
Begrotingswijziging 
 
 
Bergen, 5 oktober 2010 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

 secretaris      burgemeester 


