
Van: PvdA Maassluis 

Aan: college van B&W 

Datum: 30 juni 2015 

Betreft: ontslagen Koningshof 

 

 

Geacht college, 

 

Vorige week woensdag konden we via de media vernemen dat er ontslagen zouden vallen bij 

Koningshof. Dat heeft ons verrast, en de manier waarop dat is gegaan verraste ons nog meer. Het 

verrast ons allereerst omdat we als raad nog niets hebben gehoord of gezien over een nieuw 

beleidsplan en de logica van deze ontslagen lijkt te ontbreken. Maar ook omdat de door het nieuwe 

bestuur gekozen werkwijze weinig recht lijkt te doen aan de enorme inzet die de deze medewerkers 

hebben getoond in de afgelopen periode. Toen hebben de medewerkers ondanks het wanbestuur 

van het vorige bestuur, de Koningshof draaiende hebben gehouden. Als PvdA Maassluis zijn we deze 

medewerkers juist zeer dankbaar voor hun harde werk in deze moeilijke tijd. We weten dat 

Koningshof een zelfstandige stichting is. Tegelijkertijd hebben we als gemeente een zware 

subsidierelatie met de Koningshof en hebben we tot nu toe alle tekorten van Koningshof met 

bijdragen vanuit de gemeente, van gemeenschapsgeld  aangevuld. Gelet op het belang van de 

medewerkers vragen we het college daarom nadrukkelijk wel een actieve rol te spelen in dit dossier. 

Ook omdat we het vermoeden hebben dat er niet netjes wordt omgegaan met de medewerkers en 

er zal worden gewerkt aan flexconstructies via uitzendbureau's en de verdringing van bestaande 

arbeidsplaatsen, iets wat voor ons raakt aan onze kernwaarde van goed werk. 

 

Daarom hebben we de volgende vragen aan het college van B&W: 

 

1. Klopt het dat er nog geen beleidsplan is van het nieuwe bestuur? Zo nee, wanneer verwacht u dat 

en wanneer kunnen we dat bespreken in de raad? 

2. In hoeverre strookt het ontbreken van een beleidsplan en het wel ontslaan van medewerkers bij 

het toegezegde 'nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad' bij het nieuwe beleid? 

3. Klopt het dat het bestuur ook niet of nauwelijks heeft gesproken met medewerkers van de 

Koningshof over de mogelijke verbeteringen of toekomstplannen voor Koningshof? 

4. Klopt het dat er -de dag nadat het in de media is gebracht- van de 15 personeelsleden er 8 ontslag 

is aangezegd? Klopt het dat het ontslag is aangezegd in groepsgesprekken waarbij medewerkers ter 

plekke tussen hun collega's te horen kregen dat ze worden ontslagen? 

5. In hoeverre is deze overhaaste ontslaggolf een poging om de wet werk en zekerheid, die op 1 juli 

aanstaande ingaat en flexwerkers meer rechten geeft, te ontlopen? 

6. Klopt het dat medewerkers is gezegd dat ze worden ontslagen en dat hun werk zal worden 

overgenomen door uitzendkrachten die de Koningshof niet kennen en waar weer een ander bedrijf 

weer extra aan verdient? 

7. Hoe hoog zijn de totale kosten van ontslagvergoedingen waar de medewerkers recht op hebben 

en is het hogere bedrag dat u bij de Kadernota vroeg voor Koningshof eigenlijk bedoeld om deze 

ontslagvergoedingen te betalen? 

8. Hoe denkt het bestuur de bestaande openingstijden te handhaven of minimaal de bestaande 

huurders goed te bedienen met minder mankracht?  



8. Was u vooraf op de hoogte van deze aanpak van het bestuur en van deze ontslagen? Zo ja, heeft u 

er mee ingestemd? Zo nee, waarom heeft het bestuur u niet geïnformeerd? Wat vindt u van deze 

werkwijze van het bestuur? 

9. Heeft u inmiddels met de medewerkers gesproken? Zo nee, bent u van plan dat te doen? Zo ja, 

wat heeft u de medewerkers gezegd over deze gang van zaken? Deelt u de mening van de PvdA 

fractie dat de medewerkers moet worden geadviseerd om contact op te nemen met de vakbond 

en/of rechtsbijstandsverzekering om ondersteuning te krijgen bij hun moeilijke arbeidsrechtelijke 

positie in deze ontslaggolf? 
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ontslagen Koningshof 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Naar aanleiding van uw schriftelijke vragen op grond van art. 51 RvO betreffende ontslagen bij 
Koningshof, treft u hieronder per vraag onze beantwoording aan. 

Vraag 1. 
Klopt het dat er nog geen beleidsplan is van het nieuwe bestuur? Zo nee, wanneer verwacht u dat en 
wanneer kunnen we dat bespreken in de raad? 
Het bestuur heeft ons laten weten in september met een beleidsplan te komen. Wij hebben het bestuur 
van Theater Koningshof geadviseerd om u uit te nodigen voor een presentatie van zijn beleidsplan. 

Vraag 2. 
In hoeverre strookt het ontbreken van een beleidsplan en het wel ontslaan van medewerkers bij het 
toegezegde 'nauwe betrokkenheid van de gemeenteraad' bij het nieuwe beleid? 
Zoals in vraag 1 is aangegeven hebben wij Theater Koningshof geadviseerd om u te informeren over haar 
beleidsplan. Dan zal ook verklaard kunnen worden waarom lopende het samenstellen van het 
beleidsplan reeds bedrijfsmatige beslissingen zijn genomen. 

Vraag 3. 
Klopt het dat het bestuur ook niet of nauwelijks heeft gesproken met medewerkers van de Koningshof 
over de mogelijke verbeteringen of toekomstplannen voor Koningshof? 
De wijze waarop het bestuur maatregelen voor de verbetering van de exploitatie van Koningshof intern 
voorbereidt is een zaak van het bestuur zelf. 
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Vraag 4. 
Klopt het dat er -de dog nadat het in de media is gebracht- van de 15 personeelsleden er 8 ontslag is 
aangezegd? Klopt het dat het ontslag is aangezegd in groepsgesprekken waarbij medewerkers ter plekke 
tussen hun collega's te horen kregen dat ze worden ontslagen? 
Het bestuur heeft ons desgevraagd laten weten dat aan drie medewerkers in vaste dienst ontslag is 
aangezegd en dat de nul-urencontracten van vijf andere medewerkers zijn beeindigd. Wij hebben geen 
inzicht in de wijze waarop de gesprekken hierover hebben plaatsgevonden. 

Vraag 5. 
In hoeverre is deze overhaaste ontslaggolf een poging om de wet werk en zekerheid, die op 1 juli 
aanstaande ingaat en flexwerkers meer rechten geeft, te ontlopen? 
Het personeelsbeleid van de Stichting Theater Koningshof is de verantwoordelijkheid van het bestuur. 
Zie ook ons antwoord bij vraag 2. 

Vraag 6. 
Klopt het dat medewerkers is gezegd dat ze worden ontslagen en dat hun werk zal worden overgenomen 
door uitzendkrachten die de Koningshof niet kennen en waar weer een ander bedrijf weer extra aan 
verdient? 
Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur om ervoor te zorgen dat de uit te voeren 
werkzaamheden op de door hen gewenste wijze plaats vindt. Zoals in vraag 4 is geantwoord, hebben wij 
geen inzicht in de wijze waarop de gesprekken hierover hebben plaatsgevonden en de inhoud daarvan. 

Vraag 7. 
Hoe hong zijn de totale kosten van ontslagvergoedingen waar de medewerkers recht op hebben en is het 
hogere bedrag dat u bij de Kadernota vroeg voor Koningshof eigenlijk bedoeld om deze 
ontslagvergoedingen te beta/en? 
Over individuele afspraken tussen bestuur en werknemers hebben wij geen informatie. In de Kadernota 
2016-2019 hebben wij opgenomen dat een eind 2014 gehouden externe doorlichting, gericht op 
bedrijfsvoering en —organisatie, heeft opgeleverd dat het redelijk en noodzakelijk is de subsidiering voor 
de theaterfunctie te verhogen en daarbij ook rekening te houden met het kostenaspect voor de 
organisatie van de maatschappelijke verhuringen. Daarbij was geen sprake van een relatie met mogelijke 
ontslagen. In een bestuurlijk overleg op 3 juni j►. is meegedeeld dat het college financiele consequenties 
van eventuele personeelsorganisatorische maatregelen niet zal aanvaarden als subsidiabel. 

Vraag 8. 
Hoe denkt het bestuur de bestaande openingstUden te handhaven of minimaal de bestaande huurders 
goed te bedienen met minder mankracht? 
Wij achten dat een verantwoordelijkheid van het bestuur. Daarbij tekenen wij wel aan dat wij ervan 
uitgaan dat Theater Koningshof de in de subsidieovereenkomst vastgelegde afspraken nakomt. 
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Vraag 9. 
Was u vooraf op de hoogte van deze aanpak van het bestuur en van deze ontslagen? Zo ja, heeft u er 
mee ingestemd? Zo nee, waarom heeft het bestuur u niet geInformeerd? Wat vindt u van deze werkwijze 
van het bestuur? 
Het personeelsbeleid is een zaak van het bestuur. Maatregelen op dat gebied behoeven geen 
instemming van het college. In een bestuurlijk overleg op 3 juni jl. heeft het bestuur van Koningshof 
laten weten dat op diverse fronten als onderhoud, personeelsbeleid en administratie verbeterslagen te 
maken zijn, welke ook de exploitatie ten goede kunnen komen. Vanzelfsprekend betreuren wij het dat 
mensen hun baan dreigen te verliezen als gevolg van de maatregelen die het bestuur meent te moeten 
nemen. 

Vraag 10. 
Heeft u inmiddels met de medewerkers gesproken? Zo nee, bent u van plan dat te doen? Zoja, wat heeft 
u de medewerkers gezegd over deze gang van zaken? Deelt u de mening van de PvdA fractie dat de 
medewerkers moet worden geadviseerd om contact op te nemen met de vakbond en/of rechtsbijstands-
verzekering om ondersteuning te krijgen bij hun moeilijke arbeidsrechtelijke positie in deze ontslaggolf? 
Op 26 juni heeft de wethouder van cultuur e.a. een gesprek gehad met een delegatie van medewerkers 
van Koningshof. Na dit gesprek heeft hij op 30 juni gesproken met de voorzitter van het bestuur van de 
Stichting Theater Koningshof. Daarin is aangegeven dat het bestuur mogelijkheden ziet om — naast 
andere zaken — ook door een andere invulling van de uit te voeren werkzaamheden tot een gunstiger 
exploitatie te komen zonder dat dit ten koste gaat van de bedrijfsvoering. In dat gesprek heeft de 
wethouder aangedrongen op een zorgvuldige uitvoering van de voorgenomen maatregelen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geantwoord. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis, 
de se retaris 	 de burgemeester, 

mr A.J.T. Korthout 	 Karssen 
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