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‘Roeren in CQ? Dat wilde Wakker Emmen niet’
Vier jaar probeer-
den oud-mede-
werkers en de cu-
rator van het fail-
liete CQ vergeefs
in gesprek te ra-
ken met de ge-
meente Emmen.
Een rechtszaak
lijkt onafwend-
baar

JON VAN SCHILT

C
Q, Centrum voor de Kun-
sten in Emmen en Coevor-
den (ook wel muziekschool
genoemd), ging in juni 2014

failliet. De curator, oud-medewer-
kers en het dissidente gemeente-
raadslid Jaap Beekhuis (nu nog Wak-
ker Emmen) zijn van mening dat CQ
volgens een door de gemeente Em-
men bedacht plan ten onder is ge-
gaan.

Voorafgaand aan het bankroet
werden de ongeveer zeventig mede-
werkers overgeheveld naar een
goedkopere cao. Daardoor verloren
zij hun ambtenarenstatus en kon-
den ze geen aanspraak maken op
wachtgeld en evenmin op begelei-
ding naar nieuw werk. Een bestuur
van slechts twee personen voerde de
benodigde statutenwijziging door,
terwijl de regels voorschrijven dat al-
leen een bestuur van vijf personen of
meer een dergelijk besluit kan ne-
men.

,,Bovendien’’, zo stelt Beekhuis,
,,de gemeenten Emmen en Coevor-
den hadden de wijziging moeten be-
krachtigen en dat is niet gebeurd.’’
Volgens curator Jeroen Sprangers is
het gevolg van dit onjuiste handelen
dat de medewerkers moeten worden
gezien als ambtenaren en dat het
faillissement met alles wat daar bij
komt kijken moet worden afgehan-
deld.

En volgens Beekhuis speelt er nog
iets. Als participant moesten Emmen
en Coevorden de tekorten van CQ
aanzuiveren. ,,De gemeente Emmen
liet de schuld oplopen tot een bedrag
van ruim 6 ton. Om ervoor te zorgen
dat CQ de personeelslasten nog kon
opbrengen, verstrekte Emmen een
lening van 8 ton. Vanwege de schuld
was dat geld natuurlijk binnen de
kortste keren op. Omdat Emmen het
hypotheekrecht op het gebouw van
CQ had, kon ze door deze constructie
het pand verwerven. Als je weet dat
een organisatie gaat omvallen, is het
niet toegestaan geld en goederen
aan die organisatie te onttrekken.
Dat is dus wel gebeurd.’’

Beekhuis wilde naar eigen zeggen
voor de gedupeerde oud-medewer-
kers, van wie een aantal financieel
aan de grond zit, een vuist maken,
maar werd teruggefloten door zijn
fractie. De huidige wethouders, dus
ook die van Wakker Emmen, zijn po-
litiek verantwoordelijk voor de da-
den van hun voorgangers. ,,Als wij
als fractie daarin zouden gaan roe-
ren, zou er van alles boven water ko-
men en daar had Wakker Emmen he-
lemaal geen trek in.’’

Curator Sprangers wilde de afgelo-
pen jaren met de gemeente in ge-
sprek om het faillissement fatsoen-
lijk af te wikkelen. Hij wilde dit niet
via de rechter afdwingen, want pro-
cederen kost geld en gaat dus ten
koste van de boedel. Nu er na vier
jaar nog steeds geen beweging is,
heeft hij (net als de oud-medewer-
kers) de gemeente gedagvaard. De
zaak dient volgende maand.

Ook opmerkelijk: als in een ge-
meente een bedrijf van enige om-
vang dreigt om te vallen, staan alle
partijen, inclusief de wethouders, op
hun achterste benen en moet de ge-
meente alles op alles zetten om de
werkgelegenheid te behouden. Wat
dat betreft bleef het in de Emmer
raad de afgelopen jaren oorverdo-
vend stil waar het CQ betrof.

Auke Oldenbeuving, fractievoor-
zitter van coalitiepartij CDA, neemt
het curator Sprangers juist kwalijk
dat hij zo lang heeft gewacht met de
gang naar de rechter. ,,Het is al een
jaar of twee duidelijk dat het geen
politiek, maar een juridisch geschil
is. Dan is het aan de rechter om uit-
spraak te doen en niet aan de ge-
meenteraad.’’

Volgens Raymond Wanders, frac-
tievoorzitter van de PvdA, de derde
coalitiepartij, trekt zijn partij zich het
leed van de medewerkers wel dege-
lijk aan. ,,Maar deze kwestie zit juri-
disch zo complex in elkaar, dat wij
als leken het lastig vinden om er de
vinger op te leggen. Er is door de ex-
medewerkers meermalen ingespro-
ken in de gemeenteraad en vervol-
gens hebben wij het college van B en
W allerlei vragen gesteld. Dat het niet

in de haak zou zijn, is niet wat ik van
de wethouder heb gehoord.’’

In een poging alle ins en outs bo-
ven water te krijgen, deed Groen-
Links in Emmen een beroep op de
Wet Openbaarheid van Bestuur
(WOB). ,,Het lijkt niet kosjer en er zijn
nog veel vragen’’, zegt Bernadette
van der Woude van GroenLinks.
,,Het is allemaal wat schimmig. Daar-
om hebben we het WOB-verzoek in-
gediend, maar de ambtenaren van
de gemeente konden ons weinig bie-
den. We hebben ook bij herhaling
vragen aan de wethouder gesteld,
maar daar werden we ook niet veel
wijzer van. We liepen tegen een
muur op. Dat de medewerkers de ge-
meente nu voor de rechter dagen, is
hun goed recht. Het lijkt mij het bes-
te dat de rechter een einde maakt
aan deze situatie.’’

Ook Oldenbeuving en Wanders
hopen dat de rechter zo snel moge-
lijk tot een oordeel komt. En zit de
gemeente fout, dan moet er worden
betaald, menen zij.

De oud-medewerkers hebben een
claim van 5,5 miljoen euro ingediend
voor de afwikkeling van het bank-
roet. Beekhuis denkt dat dit bedrag
kan oplopen. ,,Als de rechter oor-
deelt dat de gemeente onrechtmatig
heeft gehandeld, dan komt ook uit-
keringsinstantie UWV geheid met
een claim. Die heeft dan ten onrech-
te de WW-uitkeringen betaald, want
met een ambtenarenstatus hebben
mensen recht op wachtgeld.’’

‘De gemeente
Emmen liet de
schuld oplopen tot
ruim 6 ton’

Met enige regelmaat
een kaartje voor
zwijgende raadsleden
De oud-medewerkers van het failliete

Centrum voor de Kunsten CQ in Em-

men en Coevorden hebben zich ver-

enigd in Initiatiefgroep Belangen

Oud-medewerkers CQ, kortweg

IBOCQ. Ze kunnen het niet verkrop-

pen dat ze sinds het bankroet in 2014

door beide gemeentebesturen volledig

worden genegeerd. IBOCQ, die onge-

veer veertig van de oorspronkelijke

zeventig werknemers vertegenwoor-

digt, heeft zich voorgenomen te blij-

ven strijden totdat het faillissement in

hun ogen op een fatsoenlijke manier

is afgewikkeld. Recentelijk stelden ze

de gemeenten een ultimatum: voor

medio februari ligt er een akkoord. Zo

niet, dan wordt het een rechtszaak.

Omdat de gemeenten niet reageer-

den, wordt de gang naar de rechter

gemaakt. De zaak dient volgende

maand. Om zittende raadsleden en

nieuwkomers in de raden te bewegen

tot actie, stuurt IBOCQ ieder raadslid

tot en met de aanstaande gemeente-

raadsverkiezingen met enige regel-

maat een kaart. De teksten en afbeel-

dingen zijn bedoeld te prikkelen op

ludieke, sarcastische en soms ook

activistische wijze.

Het dissidente gemeenteraadslid Jaap Beekhuis (nu nog Wakker Emmen) is van mening dat CQ volgens een door de gemeente Emmen bedacht plan ten onder is gegaan. FOTO MARCEL JURIAN DE JONG

De kaartjes die IBOCQ opstuurde naar zwijgende raadsleden.


