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De heer E.K.H. Stulp 
De Kluft 7 
9909 CA Spijk 

Datum 12 juli 2016 
Behandeld door E. Moesker 639786 
Betreft Schriftelijke vragen over transitie IVAK 

 
 
 
Beste meneer Stulp

 

U heeft ons 14 schriftelijke vragen gesteld op grond van het Reglement van Orde van de raad, die feitelijk 

gezien beantwoord zouden moeten worden door het bestuur van de GR IVAK. In nauw overleg met het 

dagelijks bestuur van het IVAK beantwoorden wij nu deze vragen.  

Wij delen uw zorg voor een goed aanbod van een cultuureducatie en amateurkunstvoorzieningen in onze 

gemeente. Wij zullen alles op alles zetten om de activiteiten van IVAK na 1 september 2016 onverkort door 

te zetten.  

 

Op 1 juli 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Strategiedocument IVAK de Cultuurfabriek. 

Daarmee heeft de raad het kader aangegeven voor een transitie naar een zelfstandig IVAK om te borgen dat 

ook in de toekomst in onze regio een voorziening voor cultuureducatie en amateurkunst overeind blijft. 

Voor deze transitie is een budget geraamd van € 2.1 mln., waarvan maximaal € 1.484.000 voor rekening van 

de gemeente Delfzijl. Dit is het financiële kader waarbinnen de transitie wordt uitgevoerd. 

 

De vragen zullen wij hieronder beantwoorden.  

 

1. Wat zijn de ideeën over de stichting die nu voor ogen staat? 

De ideeën over de stichting zijn in lijn met wat daarover is gezegd in het strategiedocument. 

 

2. Kan er inzichtelijk worden gemaakt wat de transitie tot nu toe heeft gekost aan juristen en 

kwartiermakers? 

 

3. Kunt u inzicht geven of voormelde budgetten uitgenut zijn? 

 

4. Kunt u inzicht geven in de reeds uitbetaalde bedragen en het verloop in het budget. 

 

5. Kunt u laten weten of het bureau OWL op fixed fee basis aan het werk is, of op uurbasis? Zo ja, graag 

wil ik dan inzicht in de bestede tijd en de gemaakte kosten 

 

6. Kunt u aangeven of het geld t.b.v. coöperatie(aanloopkosten) hier daadwerkelijk aan wordt besteed  

Vragen 2, 3, 4, 5 en 6 gaan over kosten. Deze zijn op dit moment alle binnen het transitiebudget. 

 

7. Er is definitief een streep gezet door het cultuurhuis? 

Nee, eerder is aangegeven dat dit genuanceerder ligt. De naam 'Cultuurhuis' dekt niet meer de lading, mede 

door de transitie van IVAK. Het streven is dat bibliotheek, het theater De Molenberg en het deel van het 

IVAK, dat volgens het strategiedocument geschikt is om eventueel in de Molenberg te komen, nog steeds 
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gaan samenwerken onder een dak waardoor een sterk geheel ontstaat. Daar staat het college nog steeds 

achter. 

 

8. Wat gaat er dan gebeuren met de huisvesting van het IVAK? De huisvesting van nu zou slechts 

tijdelijk zijn.  

 

9. Hoe staat het met de voorbereiding van het personeel om te komen naar zelfstandig 

ondernemerschap? 

 

10  Hoe repareert het college de onzekere toekomst om het cultuur aanbod in stand te houden? 

Vragen 8, 9 en 10 gaan over de uitvoering van het plan zoals verwoord in het Strategiedocument IVAK de 

Cultuurfabriek. Er wordt nog steeds binnen dit kader geopereerd.  

 

11. Hoe kan het dat het college de raad zo slecht informeert wetende dat de gemeente Delfzijl 

opdrachtgever is? 

Uw raad is steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken en relevante ontwikkelingen. 

 

12. Hoe kan het dat na 1 jaar nog steeds geen overeenstemming is tussen het bestuur en personeel? 

Het Georganiseerd Overleg kon pas in een later stadium feitelijk van start gaan wegens personele mutaties 

van de kant van de bonden.  

 

13. Is het niet zo dat, omdat de kwartiermakers het verzoek van het personeel,  de CAO KE (dé cao in de 

cultuureducatie) toe te passen (terwijl die daar uitermate voor geschikt is), afwijzen, onder meer 

hierom de zaak in een impasse zit? 

Het dagelijks bestuur van IVAK zit constructief in het overleg met de bonden. Gezien de mogelijke juridische 

implicaties kunnen wij verder niet ingaan op deze vraag. 

 

14.Wat bent u als verantwoordelijk bestuurder van IVAK en wethouder van Delfzijl voornemens te 

doen om de impasse te doorbreken. 

Het bestuur van de GR blijft open staan voor constructief overleg met de bonden. Maar wanneer dit 

onverhoopt niet leidt tot overeenstemming zullen het Sociaal Plan en/of de Regeling Arbeidsvoorwaarden 

eenzijdig moeten worden vastgesteld. Omwille van de voortgang is de directie van IVAK met individuele 

medewerkers in gesprek. De betreffende regelingen zijn met de medewerkers besproken, opdat zij die 

kunnen betrekken bij hun keuze voor zelfstandigheid, doorgaan in loondienst of vertrek.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl, 

 

Peter Leeuw   Gerard Beukema 

secretaris  burgemeester 


