Sector/stafafdeling:
Portefeuillehouder:

Wethouder Van der Kooi

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

samenleving d.d. 26 november 2018

de Raad

--

Onderwerp:
Concept Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle

Samenvatting
In deze conceptversie van de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle worden de onderdelen
uit het raadsbesluit van 30 januari uitgewerkt in vijf programmalijnen. In een financieel overzicht
zijn de lasten en dekking van zowel huidig als nieuw beleid in kaart gebracht. Overstijgende
lasten voor 2019 kunnen met resterend budget van 2018 en overige middelen 2019 worden
ingevuld.

Gevraagde beslissing commissie:
1. Kennis nemen van de concept-Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle en het
participatietraject.

Gevraagde beslissing Raad:
1. N.v.t.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
Concept Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle

1.

Inleiding
De laatste beleidsnota over kunst en cultuur dateerde van 2007.
Daarom is in 2017 opdracht gegeven aan het bureau BMC om een beleidsrapport
te maken.
Dat is gebeurd, mede aan de hand van een aantal interviews met Brielse
betrokkenen en enkele bijeenkomsten in de Sjoel met tientallen betrokkenen uit de
Brielse kunst- en cultuurwereld.
Op 30 januari 2018 heeft de gemeenteraad n.a.v. het rapport een besluit genomen
over de beleidslijnen.
De vervolgstap is dat die wordt uitgewerkt in een concept-uitvoeringsnotitie.
Die treft u bijgaand aan.
In deze uitvoeringsnotitie worden de indeling, opzet en onderwerpen van het
raadsbesluit op de voet gevolgd, uitgewerkt en waar nodig van een financiële
paragraaf voorzien. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen.
Bij de totstandkoming van deze uitvoeringsnotitie is met allerlei betrokkenen
gesproken, vooral ter verifiëring van de feitelijke correctheid en het verkrijgen van
draagvlak.
Uit de financiële paragraaf blijkt dat de optelsom van alle beleidswensen binnen
het in de Programmabegroting 2019-2022 geraamde bedrag past.
Alvorens tot een standpunt te komen wordt, evenals bij de totstandkoming van het
beleidsrapport van BMC in 2017, het concept eerst aan de raadscommissie
Samenleving ter kennisname en desgewenst opiniërende bespreking voorgelegd en
vervolgens een participatietraject gevolgd.
Tijdens dat traject wordt de conceptnotitie gepubliceerd, aan alle instellingen
aangeboden voor commentaar en worden bijeenkomsten voor alle betrokkenen
gehouden.
Vervolgens worden alle reacties verwerkt en van commentaar voorzien, en wordt
zo nodig de conceptnotitie aangepast. Daarna vindt bestuurlijke besluitvorming
plaats op de gebruikelijke wijze (collegebesluit, advies commissie, besluit raad).
Globale planning:
Concept in college: november 2018
Concept ter kennisname in raadscommissie Samenleving: 26 november 2018
Participatie: nov/dec 2018
- Toezending betrokkenen;
- Plaatsing op website;
- Ter inzage bij de Brielse Tafel;
- Per programmalijn ambtelijke bijeenkomsten met betrokken partijen.
Verwerking reacties: januari 2019
Behandeling definitieve Uitvoeringsnotitie in college: januari 2019
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Behandeling definitieve Uitvoeringsnotitie in raadscommissie Samenleving: 4
februari 2019
Behandeling in raad: 19 februari 2019
Vanwege de door de raad op 6-11-2018 aanvaarde motie, wordt het onderwerp
“combinatiefunctionaris” (die naast sport ook voor kunst en cultuur werkt) in een
separaat proces uitgewerkt.
De subsidieregeling van het Rijk t.b.v. combinatiefunctionarissen vereist vóór 1
oktober 2018 een getekende intentieverklaring bij projectbureau Sport en
Bewegen in de Buurt. Deze is –om verlies van rechten te voorkomen- verstuurd,
met daarin een ophoging in het deelnamepercentage van 60% naar 80%, wat de
mogelijkheid creëert om 0,88 fte extra te realiseren voor de inzet van
combinatiefuncties in Brielle. Deze ophoging vraagt om een extra investering van
€ 44.000,- (€ 26.500,- voor extra fte en € 17.500,- voor werkbudget) welke was
opgenomen in het budget voor de uitvoeringsnotitie. Dit bedrag wordt in mindering
gebracht op het budget van € 75.000,- voor de nota ten behoeve van een integrale
uitvoering van de combinatiefunctionarissen in Brielle. Het resterende budget voor
deze uitvoeringsnotitie bedraagt daarmee € 31.000,2.

Beoogd effect
Vaststelling beleid kunst en cultuur

3.

Argumenten
Zie 1.

4.

Draagvlak en risico’s
Zie 1.

5.

Aanpak / uitvoering
Zie 1.

6.

Communicatie
Zie 1.

7.

Kosten, baten en dekking
De financiële paragraaf sluit met de volgende totaalgetallen:
Jaar:
2019

€ 40.000

2020

€ 33.000

2021

€ 31.000

2022

€ 31.000

In de Programmabegroting 2019-2022 is € 75.000 structureel opgenomen voor de
Nota Kunst en Cultuur. Hiervan is € 44.000,- gereserveerd voor een integrale
uitvoering van een combinatiefunctionaris Kunst en Cultuur. Dit levert een
resterend budget van € 31.000,- op voor de Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in
Brielle.
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Bijlage(n):




Concept Uitvoeringsnotitie Kunst en Cultuur in Brielle

bijlagen meezenden

pag. 4 van 4

