
 

 

Gemeente Den Haag Postbus 12600 T 14070 
Spui 70 2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl 
Den Haag   
 

  
 

 
 

 Ons kenmerk 
BOW/2018.123 
RIS299395 
 

MIGRATIE MUSEUM 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, 
 
overwegende dat: 
- de gemeente in de retraitenota 2017 € 1 mln. dekking beschikbaar gesteld. Dit is het maximale 

bedrag dat beschikbaar is voor de huisvesting en verbouwing van het Migratie Museum. 
- het college op 13 februari heeft bevestigd dat daarnaast vanuit Integratie drie jaar subsidie wordt 

verleend van € 350.000, vanaf 2021 wordt de subsidie afgebouwd tot 0 in 2028;   
- het Migratie Museum in Concordia gevestigd zal worden; 
- het principebesluit voor het Migratie Museum reeds genomen was. 
 
besluit:  
 
I. conform eerdere principe besluit in te stemmen met het ondersteunen van het Migratie Museum;  
II. de hiervoor gereserveerde middelen worden middels subsidie beschikbaar gesteld aan de 

stichting van het Migratie  Museum.     
  

Den Haag,  13 maart 2018 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                                    de burgemeester, 
 
 
 
 
Peter Hennephof                     Pauline Krikke 
 
 
  



Gemeente Den Haag 
 
Ons kenmerk 
BOW/2018.123 
 

2 
 

Toelichting  
 
De businesscase is gebaseerd op de missie, visie zoals die behandeld is op 13 februari 2018. De 
business case is door BMC opgesteld. BMC heeft expertise in planontwikkeling voor nieuwe musea, 
bibliotheken, theaters en multi-functionele centra. Voor de gemeente Den Haag heeft BMC eerder 
haalbaarheidsstudies uitgevoerd voor onder andere het Museum voor Vrede en Recht en de uitwerking 
van de businesscase van het Escher Museum Hotel en het functioneren van het Haags Uitburo.  
 
1. Businesscase  
De reden voor een businesscase is om een stabiele meerjarenbegroting op te stellen dat goed beeld 
geeft van de meerjarenexploitatie van het Migratie Museum. Het Migratie Museum wordt een stichting 
met een Raad van Toezicht. Voor deze stichting werkt een klein team dat alle activiteiten opzet en 
organiseert. Op projectbasis worden hier (specialistische) functies aan toegevoegd. De organisatie 
volgt de door de culturele sector opgestelde code Cultural Governance. De samenstelling en 
werkpraktijk van de Raad van Toezicht en directie zullen de diversiteit in de stad weerspiegelen. De 
gemeente is voornemens de stichting te ondersteunen. 
 
Bij de opbouw van de begroting is het belangrijk om de financiering van het Migratie Museum uit 
meerdere componenten op te bouwen. Hierdoor kan een stabiele situatie worden gecreëerd om 
toegang te krijgen tot fondsen, overheidsorganisatie en organisaties die investeren in een 
maatschappelijke doelen. 
 
De financiering van het museum bestaat uit drie componenten: te weten, de jaarlijkse exploitatie van 
het gebouw zelf, beheerskosten en de programmering van het museum. Uitgangspunten hierbij zijn: 
- de huisvestingslasten omvatten alle gebouw gebonden kosten: huur, gas, water, licht, ozb, 

schoonmaak en onderhoud; 
- de programmering is per definitie financieel neutraal wat betreft de variabele kosten: het 

programma wordt gefinancierd uit de entreegelden en met incidentele projectbijdrage van fondsen, 
sponsors, overheden e.d.; 

- er wordt gewerkt met veel vrijwilligers en met stagiairs (o.a. van de Reinwardt Academie). Echter: 
een kern van professionals is nodig om het geheel aan te sturen.  

- we gebruiken de kengetallen van de Museumvereniging als vuistregels: huisvesting maximaal 20% 
van de exploitatie; personeelskosten max. 45%, etc. 

 
De activiteiten van het Migratie Museum zullen zijn gericht op een zo breed mogelijk publiek en zullen 
laagdrempelig zijn. De verwachting is dat niet alle activiteiten er zich voor zullen lenen om entree te 
heffen. Bij bv filmvoorstellingen zal dit wel kunnen, maar voor manifestaties of debatten is dit vaak 
niet gebruikelijk. De inkomsten uit entreegelden zijn derhalve bewust behoudend geraamd. 
Succesvolle activiteiten die entree-inkomsten opleveren kunnen zodoende ook rechtstreeks ruimte 
bieden voor nieuwe publieksgerichte activiteiten. 
 

 
 
 
Toelichting inkomsten 
De eigen opbrengsten van het Migratie Museum bestaan uit een combinatie van zaalverhuur, horeca 
en entreegelden.  

2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inkomsten

Zaalv erhuur 3 .500              8.000              1 8.000            7 5.000            7 5.000                1 25.000 

Horeca 1 5.000            1 5.000            88.000           1 63.000             1 63.000 

Entreegelden 5.000              6.000              25.000            25.000                  25.000 

Subtotaal inkomsten (exclusief subsidies) 3.500             28.000          39.000          188.000        263.000   313.000       
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De cijfers met betrekking tot horeca en zaalverhuur zijn  geënt op de cijfers van Vorstelijk Complex in 
Utrecht, met dien verstande dat ze behoudender zijn omdat moeilijk valt te voorspellen hoe de verhuur 
van Concordia zich zal ontwikkelen. Verder er rekening gehouden met het opstarten van  een nieuw 
team (keukenploeg en bediening). Op advies van BMC zijn de inkomsten in de eerste drie jaar 
voorzichtig berekend. Dat wil niet zeggen dat de organisatie niet meer inkomsten hoeft te genereren. 
Daardoor kan de stichting meer investeren in de programmering. Wanneer blijkt dat de organisatie 
met een positief resultaat eindigt kan de subsidie mogelijk lager worden vastgesteld. 
  
Op het terrein van culturele en sociaal-maatschappelijke initiatieven zijn vele fondsen actief. De 
ervaring leert dat een actieve bewerking van deze fondsen goed resultaat kan opleveren. Vooral omdat 
de fondsen zijn geïnteresseerd in incidentele activiteiten (ze dragen eigenlijk nooit bij in de huisvesting 
of in andere structurele kosten zoals vast personeel), zal het in de praktijk goed mogelijk blijken om 
voor specifieke programma’s aanvullende middelen te werven. Van een stedelijk fonds zoals het 
Fonds1818 mag verwacht worden dat ze het Migratie Museum actief en geregeld zal willen 
ondersteunen. Hetzelfde geldt voor enkele landelijke goede doelenfondsen. Om de begroting hiervan 
niet op voorhand afhankelijk te maken zijn de inkomsten niet meegenomen. Bijdragen van de fondsen 
betekent dan straks eenvoudigweg: meer ruimte voor aantrekkelijke activiteiten. Daarnaast mag 
aangenomen worden dat voor specifieke projecten op het vlak van cultuur, integratie, onderwijs e.d. zo 
nu en dan ook incidentele aanvragen bij de gemeente gedaan kunnen worden. Ook kan het Migratie 
Museum wanneer het de ontwikkelfase heeft doorlopen een aanvraag indienen voor het kunstenplan.  
 

 
  
Toelichting uitgaven 
Het onderdeel huisvesting kan op basis van de jarenlange ervaringen met de panden Concordia en 
Vorstelijk Complex in Utrecht vrij exact in beeld worden gebracht wat betreft de te verwachten vaste 
kosten (huur, overige huisvestingslasten). 
 
De huurlasten zijn gebaseerd op een opgave van de centrale vastgoedorganisatie. De locatie (het pand 
waar nu Concordia is gehuisvest) is reeds in bezit van de gemeente. Het eerste jaar zal deels gebruikt 
worden om de organisatie en de collectie op te zetten. Het pand zal in de loop van het eerste jaar en het 
tweede jaar verbouwd worden. Naar verwachting zal het grootste deel van de verbouwing plaatsvinden 
in 2018 met eventuele doorloop naar 2019. De huurlasten, inclusief de verbouwingskosten, worden 
gedekt uit de miljoen die het college eerder beschikbaar heeft gesteld voor de huisvesting van het 
Migratie Museum. 
 
Kosten activiteiten van het Migratie Museum zijn afhankelijk van de programmering. Het realiseren 
van activiteiten kan alleen wanneer er gelden beschikbaar zijn, hetzij subsidie van de gemeente, 
fondsen of plus-inkomsten uit verhuur en horeca.  
 
2. Meerjarenexploitatiebegroting 

 
Het Migratie Museum zal zich in de eerste jaren richten op de opbouw van het inhoudelijk programma 
(het inrichten en realiseren van de collectie). In de loop van 2019 kan de aandacht worden verschoven 
naar het realiseren van aanvullende opbrengsten door zaalverhuur. Daarom zal het Migratie Museum 
uiterlijk in 2021 een stabiele aanvullende inkomensstroom hebben. De opbrengsten hiervan zijn 
geschat op basis van de opbrengsten van vergelijkbare panden. Deze inschatting is aan de voorzichtige 
kant. 

Uitgaven 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Gebouwkosten 251 .000         1 32.500         68.500            68.500            68.500                  68.500 

Beheerskosten 1 53.500          1 65.000         1 7 3 .000         247 .000         247 .000    247 .000        

Programmeringskosten 200.000         21 3 .000         21 6.000         21 6.000         21 6.000             21 6.000 

Subtotaal uitgaven 604.500       510.500        457.500       531.500        531.500    531.500       
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In de periode vanaf 2021 achten wij een plus in de zakelijke exploitatie goed mogelijk doordat zakelijke 
huurders dan de weg naar het pand weten te vinden en de horeca is ‘warm gedraaid’. Als die plus 
wordt gerealiseerd kan die worden ingezet voor de culturele programmering. Zekerheid dat dit in het 
tempo lukt dat hier is verondersteld, is er echter niet. Wel mag worden aangenomen dat in een bestek 
van drie jaar de zaalexploitatie geoptimaliseerd kan worden. Hetzelfde geldt voor de horeca. 
Waarschijnlijk zullen daarvoor echter eerst enkele kleine gebouw technische ingrepen nodig zijn. Als 
het gebouw geschikt is gemaakt voor commerciële exploitatie en zich als ‘merk’ heeft gevestigd achten 
wij een jaarlijkse opbrengst aan huur van € 100.000 en aan horeca-opbrengst van € 185.000 in 
beginsel mogelijk. Voorbeelden uit Utrecht (Kargadoor, Vorstelijk Complex) laten zien dat een sterke 
positionering op termijn kan leiden tot aanzienlijke commerciële opbrengsten. 
  
Het uitgangspunt voor de culturele programmering is dat de directe kosten gedekt worden uit hetzij 
subsidies (in de eerste jaren), hetzij de bijdragen van bezoekers, culturele fondsen en van sponsors en 
vanuit incidentele projectgelden (dit voor de jaren 2021 e.v.). Mochten de zakelijke activiteiten vanaf 
2021 goed uitpakken, dan heeft dit direct een positieve invloed op het culturele programma. 
Overigens: voor de activiteitenkant van de bedrijfsvoering zal de strikte regel moeten gelden dat alleen 
(culturele) activiteiten worden uitgevoerd als er voldoende dekking is uit aanvullende bronnen (entree, 
fondsen, sponsors en evt. projectsubsidies).  
 
De begroting beweegt mee met de veronderstelde ontwikkeling die de organisatie zal doormaken: van 
een opbouwfase in 2018 (geleidelijk groei van activiteiten, medewerkers, bezoekers e.d.) tot een 
stabilisering in 2022 als de organisatie een batig saldo moet realiseren wat betreft de vaste kosten, de 
zakelijke opbrengsten en de subsidie voor beheer. Mocht er structurele financiering (bv via het 
Kunstenplan) kunnen worden gerealiseerd, dan zullen de cijfers in 2022 en daarna uiteraard een 
ander beeld laten zien. Vooralsnog is echter gekozen voor een behoudende cijferopstelling. 
  
Op termijn wordt verwacht dat het Migratie Museum kostendekkend zal draaien met middelen uit 
eigen opbrengsten en eventuele subsidies van maatschappelijk betrokken organisaties en fondsen. 
Deze exploitatiebegroting is gebaseerd op de huidige inschattingen. Hoe de uitgaven en opbrengsten 
van het museum zich op langere termijn ontwikkelen is moeilijk precies te voorspellen.  
In de eerste jaren is echter nog een basissubsidie van de gemeente nodig om het Migratie Museum op 
te zetten en te laten groeien. Deze subsidie bestaat uit twee componenten. De initiële 
verbouwingskosten en huurlasten worden tot  2028 (10 jaar) gefinancierd door de gemeente. Deze 
middelen heeft het college eerder ter beschikking gesteld. Daarnaast wordt een subsidie verstrekt om 
de beheerskosten en de kosten van de museumactiviteiten te dekken. Deze subsidie wordt in de 
komende jaren afgebouwd omdat het museum naar verwachting meer eigen opbrengsten kan 
genereren. Deze subsidie kan worden gefinancierd uit de lopende begroting van programma 3.  
 

2018 2019 2020 2021 2022 2023-2028
Kosten migratiemuseum
Gebouwkosten 251.000           132.500           68.500             68.500             68.500         68.500            
Beheerskosten 153.500           165.000           173.000           247.000           247.000      247.000          
Programmeringskosten 200.000           213.000           216.000           216.000           216.000      216.000          
Totaal exploitatiekosten 604.500           510.500           457.500           531.500           531.500      531.500          
Opbrengsten
Eigen opbrengsten museum 3.500               28.000             39.000             188.000           263.000      313.000          
Gemeentelijke subsidie 350.000           350.000           350.000           275.000           200.000      150.000          
Subsidie tbv huisvesting 251.000           132.500           68.500             68.500             68.500         68.500            
Totaal dekking 604.500           510.500           457.500           531.500           531.500      531.500          

Exploitatie resultaat -                    -                    -                    -                    -               -                   
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Risico analyse 
Indien de inkomsten tegenvallen en het Migratie Museum niet in staat is de beheerskosten sluitend te 
krijgen zal de gemeente hieraan geen extra subsidie verlenen om de exploitatie te dekken.  
 
Beheersmaatregel  
Een belangrijk uitgangspunt in de exploitatie is dat de vaste kosten van het beheer van het pand 
kunnen worden gedekt uit de opbrengsten van zaalverhuur en horeca alsmede een bescheiden subsidie 
in de eerste jaren (€ 150.000 p.j. van het totaal subsidiebedrag van € 350.000,--). De sleutel hiervoor 
is het werken met een zeer kleine vaste staf en een grote groep vrijwilligers. Zodoende worden de 
structurele kosten laag gehouden en kan als gezegd het gebruik van het pand gedekt worden uit de 
zakelijke opbrengsten.  
 


