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Cultuurplan Cultuurbedrijf Doetinchem i.o.
wethouder Sluiter
10 december 2019

Kennis te nemen van
De aanpak van de verdere inrichting van het Cultuurbedrijf Doetinchem die leidt tot een
formele start per 1 september 2020. Hiertoe ontvangt u het Cultuurplan Cultuurbedrijf
Doetinchem i.o. en een samenvatting hiervan.
Context
De oprichting van een Cultuurbedrijf die de gezamenlijke exploitatie van Amphion,
Gruitpoort en Muziekschool voor haar rekening neemt, voltrekt zich behoedzaam en
zorgvuldig. Het startpunt lag in de informatieve raadsvergadering van 19 november 2015.
Uit de presentatie toentertijd sprak een ambitie die nog steeds staat maar gaandeweg
moest worden getoetst aan de bedrijfseconomische exploitatie, de inzet van personeel, de
maatschappelijke vraagstukken en de juridische verplichtingen van de huidige drie
instellingen.
Stuk voor stuk zijn deze geanalyseerd en uiteindelijk voor de middellange termijn
beschreven in het Cultuurplan. Dit plan, geschreven door de instellingen zélf, maakt dan
ook een aanzienlijke verdiepingsslag in vergelijking met uw besluit op de Businesscase (9
november 2017). Het financiële en inhoudelijke kader werd met dit besluit gegeven en
blijft het uitgangspunt vormen voor de verdere inrichting van het Cultuurbedrijf.
Kernboodschap
In juli informeerden wij u met een raadsmededeling (2019-88) over de werkzaamheden
van de procesbegeleider. Inmiddels heeft dat geleid tot een Transitie Raad van Toezicht
om de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden tussen de oude en de nieuwe
organisatie te stroomlijnen. Tevens maken een zestal personele werkgroepen de
vertaalslag op de werkinhoud en de werkprocessen.
Daarnaast is er een reorganisatieplan voor de Muziekschool opgesteld. De vakbonden en
de OR hebben ingestemd met het benodigde sociaal plan. Dit wordt op dit moment verder
afgehandeld door werkgever en werknemers.
Ook is de procesbeleider niet langer begeleidend in het proces maar krijgt hij als
kwartiermaker de opdracht het Cultuurbedrijf te starten als voorzitter van de Raad van
Bestuur, waarin de drie directeuren/bestuurders zijn vertegenwoordigd.
Vervolg
Tijdens de informatieve raadsvergadering van 12 december 2019 is er ruimte om van
gedachten te wisselen met wethouder M. Sluiter, kwartiermaker B. Vaessen en de
directeuren/bestuurders van de drie culturele instellingen.
Het programma voor dit agendapunt betreft:
1. Toelichting op het proces door wethouder Sluiter
2. Stand van zaken inrichting Cultuurbedrijf aan de hand van presentatie door
kwartiermaker Bart Vaessen
3. Vragen raadsleden en gesprek met aanwezigen.
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Bijlagen
1. Cultuurplan Cultuurbedrijf Doetinchem, november 2019
2. Samenvatting Cultuurplan, november 2019
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