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Kennisnemen van de manier waarop het college per l januari 20L8 de motie Cultuurfonds instelt. ln
de bijlage staat beschreven hoe dat eruit komt te zien. Hiermee is de motie u¡tgevoerd.
De gemeenteraad heeft eerder het college opgedragen een cultuurfonds voor én door de
Roosendaalse samenleving in te stellen waarbij de gemeente een ondersteunende en mede
financierende rol op afstand vervult.

lnleiding
ln onze dorpen en stad organiseren vele enthousiaste vrijwilligers en professionals elk jaar vele
culturele en kunstzinnige activiteiten.Zij brengen duizenden mensen op de been en betekenen veel
voor de samenleving. Hoe ze dat voor elkaar krijgen? Met een echte Brabantse aanpak: ze regelen het
'gewoon' samen ! ledereen kijkt wat hij kan doen of bijdragen. Zo ontstaat een energiek en creatief
proces dat leidt tot verrassende verbindingen en heel veel daadkracht.
Het Cultuurnetwerk Roosendaal heeft de ambitie om het Cultuurfonds te organiseren. ln de
cultuurnota (december 2016) is deze ambitie opgenomen. Allies Swinnen, projectleider voor het
Cultuurnetwerk, is aangetrokken om mogelijkheden voor de vormgeving van het Cultuurfonds te
verkennen.

Tegelijkertijd heeft Cultuurnetwerk de afgelopen maanden keihard gewerkt aan de realisatie van een
aantal proefprojecten (prototypes). Zo organiseerden vele betrokken Roosendalers het Feest voor het
Leven, het Short Film Festival en het Cultuurvirus. Door intensieve samenwerking zijn deze initiatieven
een groot succes geworden. L november 20L7 presenteert Cultuurnetwerk de resultaten en
mogelijkheden voor het vervolg.
Het moment is aangebroken om de organisatie van Het Cultuurnetwerk te formaliseren. Ook zal de
gemeente het beheer van de subsidies overdragen. Een belangrijke en uitdagende fase! Joseph
Dekkers is bereid gevonden als procesregísseur Cultuur, tijdelijk het Cultuurnetwerk bij te staan in
deze transitiefase.

lnformatie

L Het college heeft het besluit genomen het Cultuurfonds in te stellen
Vanuit haar bevoegdheid subsidies te verlenen kan (een deel van) de subsidieverlening voor Cultuur
gemandateerd worden aan het Cultuurfonds. Voor de uitvoering van deze taak zal via een aparte
subsidieovereenkomst subsidie aan het Cultuurnetwerk worden toegekend.
2. Het voorstel voor het Cultuurfonds post in de motie Cultuurfonds,
ln de motie Cultuurfonds draagt de gemeenteraad het college op om: een cultuurfonds voor én door
de Roosendaalse samenleving in te stellen waarbij de gemeente een ondersteunende en medefinancierende rol op afstand vervult.

Het Cultuurfonds bevat de volgende elementen:
Het Cultuurfonds biedt subsidiemogelijkheden voor amateurs, professionals en domein- en

¡

o
o
¡
o
o

discipline overstijgende projecten.
De beoordeling van de subsidie wordt transparant en participatief vorm gegeven door inwoners
te betrekken.
Cultuurnetwerk beheert het fonds namens de gemeente als vertegenwoordiger vanuit de
culturele sector
Omdat het om een netwerk gaat zijn er veel inwoners uit verschillende disciplines betrokken.
Cofinanciering is uitgangspunt bij subsidieverstrekking aan zowel amateurs als professionals.
Cultuurnetwerk ondersteunt amateurs en professionals bij het vinden van cofinanciering.

ln bijgevoegde bijlage is een meer uitgebreide toelichting te lezen
3. Het Cultuurfonds droagt bij oan mootschoppelijke effecten uít de programmabegroting en de
uitkomst van het burgerokkoord.
Eén van de maatschappelijke effecten in de programmabegroting is "dat gemeente Roosendaal
aantrekkelijk wil zíjn om te wonen en de vrije tijd door te brengen." Ook in het Burgerakkoord vragen
burgers meer aandacht voor cultuur onder andere door het (financieel) ondersteunen van culturele
activiteiten en initiatieven. Cultuurnetwerk draagt bij aan deze effecten door met extra budget in het
Cultuurfonds in het culturele veld de innovatie en de professionalisering te kunnen stimuleren.

4. Met

€ 90.000 structureel kan Cultuurnetwerk storten met de inrichting van het Cultuurfonds.
het
Om
Cultuurfonds mogelijk te maken maakt het college structureel € 90.000 vrij uit het budget
voor Cultuur. € 60.000 is jaarlijks nodig voor de organisatie, dienstverlening en
fondswervingsactiviteiten. € 30.000 wordt structureel toegevoegd aan het Cultuurfonds en is bedoeld
om met cofinanciering projecten mogelijk te maken door professionals en/of domein- en discipline
overstijgend te werken.

5. De budgetten von de Cultuursubsidies zijn vanaf 2079 beschikboor vio het Cultuurfonds.
De gemeenteraad heeft de wens de verlening van cultuursubsidies op afstand te zetten. Dit is
verwoord in de motie Cultuurfonds. Om aan deze wens tegemoet te komen zalvanaf 2019 de
actíviteitensubsidie Cultuur, bedoeld voor amateurverenigingen, van € 120.000 beschikbaar gesteld
worden via het Cultuurfonds. ln 20L8 draagt de gemeente de kennis van subsidieverlening over aan
het Cultuurnetwerk. Zo verloopt de overgang voor verenigingen soepel en loopt het proces van
subsidieaanvragen gewoon door.
De subsidieaanvragen voor 201-8 worden dit jaar nog door de gemeente beschikt. Vanaf 2019 gaat de
nieuwe situatie in.
6. Evoluatie vorming Cultuurfonds in april2078

Om in 201-8 tijdig een goed beeld te krijgen over de benodigde structurele subsidie voor het
Cultuurfonds wordt een evaluatiemoment gepland over de werkwijze en de financiën in april 20L8

Consequenties
De subsidieaanvragen voor Cultuur worden gefaseerd in 2018 en 20L9 beoordeeld door het
Cultuurnetwerk. De gemeente komt daarmee op afstand te staan. ln de subsidieovereenkomst
worden de kaders vastgelegd voor het Cultuurfonds. Dit betreft de uitwerking van subsidieregels,
cofinanciering, de jaarlijkse verantwoording en evaluatie.

ln een aparte subsidieovereenkomst worden met de stichting Cultuurnetwerk afspraken gemaakt
over de taken van Cultuurnetwerk naast het inrichten en beheren van het Cultuurfonds. Het gaat dan
over het uitbreiden van het netwerk, het ondersteunen van verenigingen en professionals bij het
realiseren van activiteiten en domein- en discipline overstijgende projecten, het vinden van
cofinanciering en de communicat¡e over de activiteiten.

Communicatie
Er is frequent overleg geweest met Cultuurnetwerk Roosendaal.
Vervolg
De gemeente richt samen met Cultuurnetwerk de voorwaarden voor het Cultuurfonds verder in.
Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan de wijze waarop het subsidieproces wordt
ingericht, de participatieve beoordeling van de subsidies, communicatie met de verenigingen en hoe
en waarover verantwoording wordt afgelegd aan de gemeente.
1 november 20L7 presenteert Cultuurnetwerk de resultaten en ervaringen met de proefprojecten
(prototypes). Dan wordt ook duidelijk welke projecten kansrijk zijn om te worden voortgezet. Bekeken
zal moeten worden hoe dit gerealiseerd kan worden.

De Raad wordt tussentijds geïnformeerd over de voortgang via de gebruikelijke

rapportagemomenten.
Bijlagen
Bijlage 1: Cultuurfonds Roosendaal
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