Statenmededeling

Onderwerp

Voorbereidingen fusie bkkc en Kunstbalie

Datum

14 november 2017
Documentnummer

GS: 4267412

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
de voorgenomen fusie van bkkc en Kunstbalie in 2018. In deze
statenmededeling wordt u nader geïnformeerd over de beoogde meerwaarde
en de provinciale betrokkenheid hierbij.
Aanleiding
In de begroting 2018 is deze aanstaande fusie benoemd. Kunstbalie en bkkc
ontvangen beide een begrotingssubsidie van de provincie van respectievelijk ca
€ 3,4 mln en 2,4 mln, om onderdelen van het provinciale cultuurbeleid uit te
voeren. Bkkc richt zich op de professionele kunsten en Kunstbalie op
cultuureducatie, amateurkunst en community arts. De twee organisaties werken
al langer samen vanuit de gedeelde overtuiging dat het maken en beleven van
kunst en cultuur bijdraagt aan welzijn en welvaart in Brabant, en daarmee aan
een betere samenleving.
Na verkenningen en mede in het licht van de aanstaande verhuizing van beide
organisaties naar de Tilburgse LocHal is de tijd nu rijp om één organisatie te
worden.
Bevoegdheid
Het besluit tot fuseren is formeel juridisch aan de Raden van Toezicht van beide
organisaties. In een fusie van bkkc en Kunstbalie heeft de provincie formeel
gezien geen rol. Het zijn beide zelfstandige stichtingen, de provincie is niet
vertegenwoordigd in de Raden van Toezicht.
Als voornaamste subsidient en opdrachtgever van beide organisaties is de
provincie echter nauw betrokken bij het proces. Na de fusie zal een aantal
afgeleide besluiten volgen die hoofdzakelijk binnen de bevoegdheden van GS
vallen. Voorbeelden daarvan zijn de tenaamstelling van de subsidie, de
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overheveling van bestaande vermogens van publieke aard en het verstrekken
van een DAEB-aanwijzing1.
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1. Wij zien meerwaarde in de fusie van bkkc en Kunstbalie
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bkkc en Kunstbalie beogen met de fusie een toekomstbestendige organisatie te
bouwen die bijdraagt aan een toegankelijk kunst- en cultuuraanbod voor iedere
Brabander. Het doel is om via een fusie de toegevoegde waarde aan het
maatschappelijke en culturele netwerk in Noord-Brabant te maximaliseren. De
meerwaarde van een fusie is dat het netwerk en de expertise van de brede basis
(cultuureducatie, amateurkunst, community arts) tot aan top (professionele kunst)
beter met elkaar verbonden worden.
De fusieorganisatie is beter toegerust op het bieden van integrale dienstverlening
aan de culturele sector, maatschappelijke organisaties, provincie en gemeenten
en is een opgavegestuurde en meer wendbare en efficiënte organisatie.
De provincie wil komen tot een meer integraal en flexibel uitvoeringsapparaat
dat maximale meerwaarde levert aan het Brabantse maatschappelijke en
culturele veld2. Vanuit de opdracht om als provincie opgavegericht en
programmatisch te werken is er behoefte aan een uitvoeringsorganisatie met
kennis als basis en een groter innovatief, strategisch en ontwikkelend vermogen
en meer flexibiliteit. Door hieraan te bouwen vanuit het huidige bkkc en
Kunstbalie wordt reeds opgedane kennis/expertise en netwerken benut en wordt
continuïteit van de dienstverlening geborgd.
De fusie komt niet voort uit een bezuinigingstaakstelling. Wel is het oogmerk dat
er zowel meer kwaliteit als meer kwantiteit geleverd wordt. Meer kwaliteit door
integrale dienstverlening en groter innovatief, strategische en
ontwikkelvermogen. Meer kwantiteit door een verschuiving van indirecte uren
(overhead) naar directe uren (dienstverlening).

2. Wij zijn actief betrokken in het fusieproces
De komende tijd worden de plannen voor fusie en integratie uitgewerkt. De
medewerkers van beide organisaties en de stakeholders – waaronder dus de
provincie- worden gedurende het hele proces geïnformeerd en betrokken.

1

De provincie mag diensten aanwijzen als Diensten van Algemeen Economisch Belang als deze een

publiek belang dienen maar niet (voldoende toereikend) door de markt worden ingevuld. Op deze
wijze is geen sprake van ongeoorloofde staatssteun.
2

Op basis van het Bestuursakkoord Brabant in beweging en het Uitvoeringsprogramma Cultuur
2016-2020
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Consequenties
1. De fusie beoogt een toename van kwaliteit en efficiency van de
dienstverlening aan het culturele veld. Hierop wordt toegezien door de
provincie. De toename van efficiency dient bijvoorbeeld terug te komen in
een verschuiving van een deel van de indirecte naar directe uren en kosten.
2. Wij hebben Kunstbalie en bkkc aangegeven dat we in 2017 eenmalig
maximaal €150.000 tegemoet zullen komen in de kosten voor de fusie.
Deze zijn ter dekking van de eenmalige kosten als het ontwikkelen van een
nieuw ondernemingsplan, juridische documenten en procedures en
accountantsrapportages. In de lopende begrotingen van de beide
instellingen was hierin, conform de regelgeving, niet voorzien.
3. Wij zullen op basis van het plan voor de nieuwe organisatie besluiten om
deze organisatie de taak te geven om een belangrijk deel van het
provinciale cultuurbeleid uit te voeren op basis van een begrotingssusbidie.
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Europese en internationale zaken
Na de fusie is het aan GS om opnieuw een DAEB-aanwijzing te verstrekken aan
de nieuwe organisatie.
Communicatie
Bkkc en Kunstbalie zullen, in afstemming met de provincie, op korte termijn een
persbericht uitdoen over de fusievoornemens.
Vervolg
Wij verwachten u rond de zomer 2018 opnieuw te kunnen informeren over de
voortgang van de fusie van bkkc en Kunstbalie.
Bijlagen
-

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer A. Doedens, (073) 681 21 90, adoedens@brabant.nl,
cluster Cultuur en Samenleving van eenheid Directeur Strategie en Beleid.
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Opdrachtnemer: mevrouw E.M. Meuken - Kloosterman, (073) 681 22 51,
emeuken@brabant.nl, afdeling Samenleving en Cultuur van cluster Cultuur en
Samenleving.
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