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Uw brief van 

Onderwerp 
Afdoen toezegging strategie verzelfstandiging Museum Prinsenhof 

Uw kenmerk 

Bijlage Geachte leden van de raad, 

ln december 2017 zijn de inhoudelijke en ruimtelijke toekomstvisie van 
Museum Prinsenhof Delft/Agathaplein bespreken. Een van de stukken 
betrof een notitie met betrekking tot een mogelijke verzelfstandiging van het 
museum op termijn. Een mogelijke verzelfstandiging aangezien een besluit 
hierover tot op heden nog niet is genomen. 
Tijdens de bespreking bleek bij uw raad de behoefte aan duidelijkheid over 
welke verzelfstandigingsstrategie wij voor ogen hebben. Wethouder Förster 
heeft u daarop toegezegd dit te verduidelijken en daarbij ook aan te geven 
wat de financiële bijdrage van de gemeente in de huidige situatie is en wat 
deze wordt bij verzelfstandiging (toezegging 2017-26). Hierender gaan wij 
hierop in. Ook schetsen wij het preces tot nu toe en het nog te doorlopen 
preces m.b.t. een eventuele verzelfstandiging van het museum indien daar 
te zijner tijd toe wordt besloten. 

Terugblik 
ln de Cultuurvisie van 2007 is voor het eerst benoemd dat Erfgoed (archief, 
archeologie, museum) als geheel verzelfstandigd zou moeten worden. ln 
2010 is in Delft de regieagenda ontstaan. Die heeft tot doel om de 
uitvoeringsonderdelen van de gemeente over te dragen of te 
verzelfstandigen. Voor Erfgoed Delft e.o. is in 2011 een 
haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een verzelfstandiging. 

Na 2011 is het verzelfstandigingspreces stopgezet toen bleek dat de 
bedrijfsvoering onvoldoende op orde was. Geconstateerd werd dat de tijd 
nog niet rijp was voor een verzelfstandiging van Erfgoed/Museum 
Prinsenhof Delft. Eerst dienden een aantal andere stappen plaats te vinden, 
gericht op het in orde brengen van de randvoorwaarden voor een 
verzelfstandiging. Deze randvoorwaarden waren en zijn gericht op het 
realiseren van een sterke gezonde organisatie met voldoende financiële 
middelen en een goed uitgerust en functionerend gebouw dat voldoet aan 
de eisen van deze tijd. ln het bedrijfsplan uit 2012 en het daarop volgende 
(re )organisatieplan van Erfgoed uit 2014 'Sterk in de Kern - Erfgoed Delft 
op weg naar 2020' wordt beschreven welke stappen moeten worden 
ondernomen. 
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ln dit organisatieplan wordt geconstateerd dat de fusie van Archeologie, 
Archief en Musea in 2006 tot Erfgoed Delft e.o. niet heeft geleid tot de 
voordelen die daarvan werden verwacht. ln de praktijk zijn de drie 
onderdelen nauwelijks geïntegreerd en werken ze elk afzonderlijk van 
elkaar aan hun eigen taken. Dit komt grotendeels voort uit het verschil in de 
aard van de taken. De huisvesting over 3 verschillende locaties maakt de 
integratie daarbij ook niet gemakkelijker. 

ln het organisatieplan is geconstateerd dat het van belang is dat elk van de 
onderdelen op zichzelf sterk moeten zijn, met daarbij voor Archief en 
Archeologie de ambitie om de reeds aanwezige regionale functie te 
versterken en beide uit te bouwen tot kenniscentra voor de regio. Een 
ontvlechting van Erfgoed Delft e.o. lag daarbij voor de hand. 

Bij het vertrek van de vorige directeur Erfgoed in september 2016 is 
besloten met deze ontvlechting te starten. Deze loopt voorspoedig. Medio 
2018 wordt museum Prinsenhof ontvlochten uit Erfgoed Delft e.o. en gaat 
dan verder als Zelfstandige Bedrijfseenheid binnen de gemeente. 
Ondertussen wordt gewerkt aan scenario's voor de beste positionering van 
Archief en Archeologie binnen de gemeentelijke organisatie alwaar zij hun 
lokale en regionale taken het beste kunnen uitvoeren. Archief en 
Archeologie voeren beide wettelijke taken uit in het kader van de Archiefwet 
en Erfgoedwet, voor zowel de gemeente Delft als voor verschillende 
gemeenten in de regio. 
Planning is dat per 1 januari 2019 Archief en Archeologie organisatorisch 
binnen de gemeente zijn ondergebracht. 

Preces verzelfstandiging 
ln de notitie van december ji. is aangegeven dat het voor een 
verzelfstandiging van Museum Prinsenhof Delft nog te vroeg is. Eerst moet 
de basis op orde zijn. Dit geldt zowel voor de organisatie als voor het 
gebouw. 

Daar zijn al flinke stappen in gezet. Vanuit de vorig jaar vastgestelde 
inhoudelijke visie voor het museum is nu een inrichtingsplan opgesteld 
waarin de museale opgaven zijn vertaald naar een heldere 
organisatiestructuur. Per medio 2018 wordt deze organisatiestructuur 
doorgevoerd en start de uitvoering van het instellingsplan die in 2020 
gereed moet zijn. 

Daarnaast is een ruimtelijke visie opgesteld. Na de zomer 2018 ontvangt uw 
raad een voorstel met verschillende scenario's voor de ruimtelijke 
vernieuwing van het museum en de directe omgeving. Het door uw raad 
gekozen scenario wordt vervolgens stapsgewijs uitgevoerd: 

1. aanbesteding ontwerpopdracht eind 2018 - begin 2019; 
2. planontwikkeling en vergunningen 2019 -2020; 
3. aanbesteding realisatie 2020; 
4. realisatie 2021-2022. 

De voorbereiding van een eventuele verzelfstandiging kan starten vanaf 
2022. Dit vereist een zorgvuldig proces. Bij een verzelfstandiging komt 
immers veel kijken. Naast de inrichting van de organisatie moeten keuzes 
gemaakt worden over bijvoorbeeld een nieuw governancemodel. Er moet 
een bestuur of Raad van Toezicht worden opgericht volgens de Code 
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Cultural Governance. Voor het personeel is er sprake van een overgang 
naar een andere cao en pensioenfonds. Allerlei praktische zaken moeten 
worden geregeld, bijvoorbeeld het opzeggen van contracten die nu via de 
gemeente lepen en er moeten nieuwe contracten worden aangaan door het 
museum, de ict moet worden losgekoppeld van de gemeentelijke 
organisatie en zelfstandig draaien en worden beheerd. Een dergelijk proces 
vraagt om zorgvuldigheid met inzet van mensen met kennis van zaken en 
voldoende tijd om alle noodzakelijke stappen in de juiste volgorde en 
uitgaande van geldende termijnen te zetten. Voldoende budget voor inhuur 
van specifieke deskundigheid is daarbij noodzakelijk. 

Als de basis op orde is kan de organisatie een dergelijk proces aan en 
stapsgewijs en zorgvuldig doorlopen. Vanaf 2024 kan een zelfstandig 
Museum Prinsenhof Delft een feit zijn uitgaande van een positief besluit 
daarover door uw raad te zijner tijd. 

Hieronder schetsen wij de uitgangspunten die wij voor ogen hebben voor 
een verzelfstandiging. 

Uitgangspunten verzelfstandiging 

1. Gebouw en collectie blijven eigendom van de gemeente 
Het gebouw en de collectie blijven na verzelfstandiging eigendom van 
de gemeente, alleen de exploitatie wordt verzelfstandigd. Het gebouw 
wordt door de gemeente verhuurd aan de verzelfstandigde organisatie. 
Voorde collectie wordt een beheerovereenkomst afgesloten, waarin 
beheer, onderhoud en gebruik van de collectie worden afgesproken. 

2. Bestaande organisatie gaat over naar een andere rechtspersoon 
Vooruitlopend op verzelfstandiging wordt de organisatie van Museum 
Prinsenhof Delft op orde gebracht. Dit betekent dat gewerkt wordt aan 
een solide organisatie met een heldere structuur, met voldoende 
capaciteit en kwaliteit om de geformuleerde inhoudelijke visie te kunnen 
uitvoeren. De taken en verantwoordelijkheden van medewerkers zijn 
helder belegd en ook op papier duidelijk omschreven. De HRM-cyclus 
is op orde en de werkcultuur passend bij een naar buiten gerichte 
culturele organisatie. 

Met dat als uitgangspunt kan de bestaande organisatie in zijn geheel 
worden omgezet naar een zelfstandige rechtspersoon. Het gaat hier dus 
uitdrukkelijk om het huidige personeel dat dan overgaat naar deze 
rechtsvorm, zoals dit bijvoorbeeld ook is gebeurd bij de 
verzelfstandiging van het zwembad en Delft Support. 

De meest voor de hand liggende rechtspersoon voor een 
verzelfstandigd museum is een stichtingsvorm. De voorbeelden van 
verzelfstandigde musea die we kennen hebben daar allen voor 
gekozen. De directeur krijgt dan de functie van directeur-bestuurder. 
Voorde volledigheid zullen we vooraf nog nagaan of ook andere 
vormen mogelijk zijn en dan de voor- en nadelen van verschillende 
rechtspersonen tegen elkaar afwegen. Voorafgaand aan het proces van 
verzelfstandiging zaleen business case gemaakt worden i.v.m. een 
toets op de haalbaarheid. 
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3. Sociaal plan, OR 
Door de overgang van het personeel vanuit de gemeente naar de 
nieuwe rechtspersoon, gaan medewerkers van de gemeente over naar 
een andere cao. Daarvoor wordt, na een pakketvergelijking van de 
huidige en nieuwe cao, een sociaal plan opgesteld en worden de 
gebruikelijke stappen genomen m.b.t. de cao verschillen van het 
personeel vanuit de kaders die de gemeente Delft hiervoor heeft. De 
doorlooptijd hiervan verschilt, maar we rekenen normal iter met ca 9 
maanden. 

4. Ondersteunende diensten 
Bij een verzelfstandigde organisatie is het nodig om een aantal 
ondersteunende functies aan de nieuwe organisatie toe te voegen die 
nu centraal binnen de gemeente zijn geregeld. Het betreft in ieder geval 
fte op het gebied van: ICT inclusief applicatiebeheer, financiën, 
Juridische functie, HR en salarisadministratie en Arbo, facilitair beheer. 
Een alternatief kan zijn dat (een deel van) deze diensten tegen betaling 
tijdelijk of blijvend bij de gemeente worden afgenomen. 

Om hoeveel fte het gaat en welke kosten hiermee gemoeid zijn is 
moeilijk te zeggen. 
De verzelfstandigde organisatie gaat verder over op eigen ICT 
systemen, telefonie enzovoort. Dit betekent het loskoppelen van de 
gemeentelijke structuur (ontvlechten) en inkopen van een nieuwe ICT 
omgeving. Tenzij er een overeenkomst wordt afgesloten met de 
gemeente hiervoor. 

5. Rolneming 
Verzelfstandiging van het museum past in de gemeentelijke visie op 
rolnemingen, zoals vastgelegd in de in 2016 vastgestelde nota 
"Vasthouden en loslaten; Kader voor gemeentelijke rolneming in de 
(net)werkende stad Delft, 2016 - 2020. Uitgangspunt daarin is dat de 
gemeente per opgave een za laag mogelijke rol inneemt op de 
overheidsparticipatietrap. Deze overheidsparticipatietrap onderscheidt 
vijf rollen: reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Op 
dit moment wordt voor het museum nag gewerkt vanuit de hoogste 
trede - reguleren -, terwijl voor een dergelijke uitvoerende functie die 
wel van wezenlijk belang is voor de stad de rol van stimuleren meer op 
zijn plaats is. ln de nota is een verzelfstandiging van het museum 
benoemd als op termijn te onderzoeken. 

6. Prestatiesubsidie 
De gemeente gaat een subsidierelatie aan met de nieuwe organisatie. 
Dit gebeurt op dezelfde manier als bij andere gesubsidieerde 
organisaties, zoals bijvoorbeeld DOK en Theater de Veste. 
Het betreft dan een prestatiesubsidie waarbij prestatieafspraken worden 
gemaakt conform het subsidiebeleidskader en de subsidieverordening. 
De prestatieafspraken worden zoveel mogelijk verwoord in te bereiken 
maatschappelijke effecten (output). Het Museum heeft vervolgens de 
plicht om meerjarenplannen te maken die als basis dienen voor het 
aanvragen van subsidie en deze jaarlijks te verantwoorden. 

Qua financiële bijdrage is het uitgangspunt dat de structurele subsidie 
even hoog blijft als de op dat moment in de gemeentebegroting 
opgenomen netto gemeentelijke bijdrage aangevuld met budget voor 
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ondersteunende diensten, zoals benoemd onder punt 4 en met budget 
voor de betaling van de huur, zoals vermeid onder punt 1. 

7. Frictiekosten 
Gebruikelijk is om bij een verzelfstandiging de nieuwe organisatie een 
bruidsschat mee te geven ter dekking van eenmalige frictiekosten (o.a. 
ICT, telefonie, hardware, sociaal plan - zie ook onder 8) en voor een 
egalisatiereserve (max. 10% van de jaarlijkse inkomsten). Op die manier 
start een organisatie financieel gezond en zijn ze in staat om eventuele 
tegenvallers zelf op te vangen en is er tijd om beheersmaatregelen te 
treffen om op deze tegenvallers te anticiperen. 

8. lnschatting gewijzigde personele kosten 
Het is onmogelijk om een bedrag te koppelen aan de personele 
gevolgen van een verzelfstandiging. Wei hebben we de thema's in beeld 
die van belang zijn bij een dergelijk proces: 

a. Er is geen verplichte cao voor musea, maar het is wel gebruikelijk 
om daarbij aan te sluiten en we nemen dat hier dan ook als 
uitgangspunt. 

b. Bij de overgang naar een ander pensioenfonds moet rekening 
worden gehouden met de volgende kosten: 

lncidentele kosten uittreding ABP en toetreding nieuw pensioenfonds 
- Tijdelijke compensatie verschil in premie 
- Tijdelijke compensatie verworven rechten (zie hieronder bij c) 

c. We gaan uit van garanties van salarisverschillen (staffeling). Het 
betreft een netto-netto garantie. 

Er wordt een pakketvergelijking gemaakt en in de gesprekken met GO 
wordt een sociaal plan ontwikkeld. Op dit moment is niet in te schatten 
hoe dat financieel zal uitpakken. 
Een globale indicatie van het cao verschil dat gecompenseerd moet 
worden bedraagt tussen de€ 250.000 en€ 300.000 per jaar. Uitgaande 
van een periode van 1 O jaar waarin dit gemiddeld geldt is dat ca. € 3 
miljoen. 

9. Exploitatie 
Op dit moment bedragen de exploitatielasten van de gemeente voor 
Museum Prinsenhof Delft netto ca € 2.832.000,-. Dit is als volgt 
opgebouwd: 
Lasten € 4.274.000 
Baten € 1.442.000 
Netto € 2.832.000 bijdrage gemeente Delft 

ln een verzelfstandigde situatie zijn de huidige bijdragen uitgangspunt, 
maar moet er dus budget worden toegevoegd voor de ondersteunende 
diensten en huur, zoals benoemd onder de punten 4 en 1. Uitgangspunt 
voor de huur is dat deze kostendekkend is. Voorde gemeentelijke 
begroting is dat per saldo neutraal. De ondersteunende diensten leiden 
wel echt tot hagere kosten. De hoogte hiervan is zoals hierboven 
toegelicht niet te kwantificeren in deze fase. 
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Aanvullende natie 
Een verzelfstandiging wordt soms gezien als een mogelijkheid om in de 
toekomst minder gemeentelijke subsidie te kunnen sleken in een museum. 
De subsidie zou dan deels worden vervangen door inkomsten uit cultureel 
ondernemerschap. Oat is een misvatting. Het museum doet er nu al alles 
aan om dat cultureel ondernemerschap uit te nutten. De bijdragen van 
fondsen is de afgelopen }aren substantieel. Deze bijdragen zijn altijd 
bedoeld voor activiteiten, zoals tentoonstellingen en randprogrammering en 
niet voor de reguliere exploitatie. 
De praktijk laat daarbij zien dat cultureel ondernemerschap dienend is aan 
het museum en nooit hoofddoel op zieh kan zijn. Daarbij kan het museum 
met veel activiteiten geen 'winst' boeken, denk aan de educatieve taken, 
verbindende taken, in stand houden en beheren van de collectie. 

Met de informatie in deze brief menen wij een helder beeld geschetst te 
hebben van het proces van een eventuele verzelfstandiging van het 
museum en de uitgangspunten die wij daarvoor hanteren. 

Wij vertrouwen er dan ook op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben 
en stellen u voor toezegging 2017-26 als afgedaan te beschouwen. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

, burgemeester 

A.H. Hekker f .b. 

, secretaris 

mr. J. Krul 
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