Schriftelijke vraag

Datum

27 maart 2017

Onderwerp

Cultuurnota

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

Ja, Raadsvoorstel Vervolg op de Cultuurnota

in de cyclus?

van het Cultuurnetwerk Roosendaal

Beleidsterrein

Bestuur

Portefeuillehouder

Verbraak

In de Cultuurnota is beschreven dat in Roosendaal gekozen wordt voor een Cultuurnetwerk: een
netwerkorganisatie voor kunst en cultuur binnen Roosendaal. Via ervaringen uit proefprojecten
(prototypes) wordt het Cultuurnetwerk verder uitgebouwd.
In het raadsvoorstel “Vervolg op de Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal” wordt voorgesteld
incidenteel 130.000 euro beschikbaar te stellen: 45.000 euro voor het faciliteren van het
Cultuurnetwerk en 85.000 euro voor de investeringen in de proefprojecten.
Aanvullend op het raadsvoorstel meldde de wethouder in de commissievergadering van 23 maart jl.
dat vanaf 1 juli 2017 nog rekening moet worden gehouden met een extra jaarlijks structureel
benodigd budget van ca. 500.000 euro voor de professionele begeleiding van het Cultuurnetwerk. In
de commissievergadering van 23 maart jl. was op gezag van de voorzitter geen gelegenheid meer
voor nadere discussie hierover en was er geen mogelijkheid voor een tweede termijn voor de
diverse fracties. Afgesproken is eventueel gebruik te maken van het stellen van schriftelijke vragen.
Voor de SP en de VVD is het raadsvoorstel en de mondelinge toelichting van de wethouder in de
commissie van 23 maart jl. aanleiding tot het stellen van de volgende vragen:
1.
In het raadsvoorstel wordt gevraagd om een nieuw incidenteel budget van 45.000 euro voor
het faciliteren van het Cultuurnetwerk. Hoe is het cultuurnetwerk dan tot nu toe
gefaciliteerd?
2.
Voor welke periode wordt met die 45.000 euro dan het cultuurnetwerk gefaciliteerd en wat
is dan de concrete besteding van die 45.000 euro?
3.
4.

Kan de wethouder de 85.000 euro voor de projecten nader concretiseren?
De wethouder geeft in de commissie aan dat er na 1 juli a.s. structureel jaarlijks maar liefst
ca. 500.000 euro beschikbaar moet komen voor de professionele begeleiding en
ondersteuning van de projecten. Kan de wethouder aangeven hoe die 500.000 euro dan
concreet besteed gaan worden?

5.
Wat wordt dan de jaarlijkse verhouding tussen de 500.000 euro overhead en de
daadwerkelijk uitgevoerde projecten?
Namens,
Ada Oudhof SP-fractie
Gerard Boons VVD-fractie

