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Afdeling: Ontwikkeling Zie wijziging in (in te vullen door 
(assistent) gemeentesecretaris) 
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 memo 
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Onderdeel: Ontwikkelaars 
Adviseur: A. van Mierlo 

Toestelnummer: 072 888 000 
Datum: 16 juli 2012 

 
Onderwerp: Memo Voortgang Ontwikkelingen 
Nieuw Kranenburg 

Registratienummer : BenW  
 
Paraaf directeur/afdelingshoofd :  
 
Paraaf (concern) controller: 
 
 

 
Circulatie Akkoord Datum Bespreken Primaat  Procedure Datum 
Assistent 
gemeentesecretaris 
 

     B&W 17 juli 2012 

Secretaris 
 

     OR/GO nvt 

Burgemeester  
 

       

Wethouder Roem 
 

       

Wethouder 
Hietbrink 

       

Wethouder Mesu 
 

       

Wethouder Hekker 
 

       

 
Registratienummers (indien van toepassing) van ingekomen brieven: 
registratienummer 
 
Geadviseerde beslissing 
Het college besluit: 

1. de raad te informeren over de laatste ontwikkelingen inzake Stichting Nieuw Kranenburg middels de 
memo in de bijlage.  

 
 
 
 
 
niet openbaar Beslissing B&W vergadering d.d. 17 juli 2012 Nr.  
Communicatie (invullen in overleg met bureau Communicatie) 
nee Persbericht (bijvoegen)  
nee Brief aan betrokkene (bijvoegen) 
nee Vermelden in Gemeentekrant en op www.bergen-nh.nl 
nee Communicatie volgens bijgevoegd communicatieplan 
geen van bovenstaande Anders, nl. 

 



 

 

VERTROUWELIJK tot 19 juli 16:30 
 
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum : 16 juli 2012 

aan : Gemeenteraad 

van : College  

onderwerp : Ontwikkelingen Nieuw Kranenburg 

Portefeuillehouder: H. Hafkamp  

Inlichtingen bij: Peter Trauschke 

 

Aanleiding  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
 
Overzicht laatste ontwikkelingen 
In ons memo van 27 juni 2012 hebben wij u geïnformeerd over alle ontwikkelingen tot en met 
25 juni 2012. In dit memo berichten wij u over de ontwikkelingen sindsdien. 
 

Op 26 juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen T. Bosma, P. Trauschke en B. Fijen, 
directeur van Cultuur Compagnie Noord Holland om de ontwikkelingen rondom NK te 
bespreken en hen te verzoeken mee te denken over te nemen stappen om de ontwikkeling 
van NK daadkrachtig ter hand te nemen. 

26 juni 2012 

 

Op 27 juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen T. Bosma, A van Mierlo en P. 
Trauschke met de ambtelijke contactpersoon van de gemeente bij de Provincie Noord 
Holland. Haar op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen mbt de RvT en tevens van de 
succesvolle voortgang van de bouw.  

27 juni 2012 

 

Op 28 juni is een onderzoek gestart door Hoffmann bedrijfsrecherche, in opdracht van 
T. Bosma, naar de financieel-administratieve stand van zaken bij Stichting NK. 

28 juni 2012 

 

Op 4 juli heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met B. Fijen (Cultuur Compagnie Noord 
Holland) waarin een stappenplan is besproken. Tevens opdracht verstrekt om dit uit te 
werken in een advies aan de gemeente.  

4 juli 2012 

 
Op 4 juli heeft tevens een gesprek plaatsgevonden met de bedrijfsrechercheur van Hoffmann 
over de uitgevoerde acties en de nog door hem benodigde informatie. 
 

Op 10 juli heeft een hoorbijeenkomst plaatsgevonden door de interim RvT en haar advocaat 
met de geschorste directeur van Stichting NK en zijn advocaat over de schorsing en het 
voorgenomen ontslag als directeur/bestuurder. 

10 juli 2012 

 
 



 

 

 

Op 13 juli heeft de interim RvT het besluit ondertekend om over te gaan tot het ontslag van 
de directeur/bestuurder van Stichting NK. Dit besluit is dezelfde dag kenbaar gemaakt aan 
de advocaat van de directeur/bestuurder. 

13 juli 2012 

 

Op 17 juli 2012 heeft het college besloten opnieuw een voorschot van de gemeentelijke 
subsidie aan NK te verlenen, zodat de Stichting aan haar lopende verplichtingen kan voldoen 
(salaris personeel, openstaande facturen, BTW afdracht). 

17 juli 2012 

 
 
Tot slot heeft het college kennis genomen van het op 16 juli 2012 beschikbaar gestelde 
definitieve onderzoeksrapport van WagenaarHoes en besloten dit rapport ter bespreking aan 
te bieden aan uw Raad. 
 

In de gehele rapportage periode zijn diverse zaken uitgevoerd en besproken die de 
dagelijkse activiteiten van de Stichting betreffen. Zo is gesproken met het 
administratiekantoor, de banken (ivm machtigingen en bevoegdheden) en met diverse 
contactpersonen voor mogelijke toekomstige tentoonstellingen en activiteiten. 

Overig 

 
Alle genomen besluiten zijn juridisch begeleid vanuit Van Doorne advocaten en notarissen. 
 
 
Overzicht van te verwachten kosten 
Inmiddels is uit de onderzoeksrapportage van WagenaarHoes gebleken dat de met NK 
afgesproken werving van gelden ten behoeve van de (losse) inrichting van het gebouw niet 
of nauwelijks heeft plaatsgevonden. Ook brengt de huidige ontstane situatie met zich mee 
dat er extra extern advies (financieel, juridisch, organisatorisch en museaal) moet worden 
ingehuurd. Hieronder wordt een kort eerste overzicht gegeven van kosten; voor zover op dit 
moment ambtelijk bekend, dan wel op basis van verwachting geraamd. 
 

• Investeringen inrichting deel verantwoordelijkheid NK: er wordt uitgegaan van een 
maximum van 392.800 euro. Mogelijk kunnen verschillende posten nog naar 
beneden worden bijgesteld. Ook zal bij het doorstarten van NK moeten worden 
bekeken of alsnog via fondsenwerving een deel van deze kosten kan worden gedekt. 
 

• Extern juridisch advies: Van Doorne: begeleiding benoeming rvt en interim directeur, 
ontslag directeur.  
Raming 20.000 euro 
 

• Kosten ontslag directeur: p.m. 
 

• Extern financieel advies: Hoffmann bedrijfsrecherche.  
Huidige opdracht 15.000 euro 

 
• Extern museaal advies: Cultuurcompagnie.  

Raming 5.000 euro. 
 

• Extra uren projectleider bouw 2012: overname afstemming inrichting/bouw van NK. 
Raming 18.000 euro (op basis 1 dag per week  periode juni- december 2012) 
 



 

 

• Uren huidige beleidsmedewerker cultuur/dossier NK 2012 (werkzaamheden in 
aanloop van huidige situatie en vervolg). Raming 85.000 euro (op basis van 2 dagen 
per week tot aan juni en drie dagen per week per juni)  
 

• Externe ondersteuning Tjeerd Bosma (ter compensatie het nu niet kunnen opvangen 
van zwangerschapsverlof teamleider en extra uren te maken voor NK) 
Raming: 38.400 (4 dagen gedurende drie maanden, waarvan de helft 

 

doorbelasten 
op NK dossier.) 

 
Als laatste is het onduidelijk of en welke verplichtingen er door NK zijn aangegaan die voor 
extra kosten zullen zorgen. Hierop wordt naar aanleiding van de bevindingen van Hoffmann 
bedrijfsrecherche op teruggekomen. Dit rapport kan nog niet worden aangeboden aan uw 
raad omdat er nog hoor en wederhoor moet plaatsvinden met betrokkenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Opmerkingen secretaris/collegeleden 
 
hoort bij het B&W-advies betreffende: Memo Voortgang Ontwikkelingen Nieuw Kranenburg 
Secretaris d.d. 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester d.d. 
 
 
 
 
 
 
Wethouder C. Roem d.d. 
 
 
 
 
 
 
Wethouder A. Hietbrink d.d. 
 
 
 
 
 
 
Wethouder J. Mesu d.d. 
 
 
 
 
 
 
Wethouder A. Hekker 
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