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Verdwijnen KunstMaand Roosendaal

Sinds 15 jaar geleden investeert de Gemeente Roosendaal, net als de meeste grote steden in

Nederland, in een cultuurmaand. Een maand waarin tal van culturele activiteiten worden

georganiseerd en het nieuwe theater, toneel en muziek seizoen aanvangt. Een gelegenheid

om de deuren van de stad wagenwijd te openen om niet alleen inwoners maar ook

regionaal, provinciaal en landelijke Roosendaal op de kaart te krijgen.

Een Stichting die door de Gemeente zelf is opgericht bl¡jkt nu al twee jaar zonder subsidie

verder te moeten. ln 2Ot4 is er een noodgreep gedaan uit het transitiefonds. Echter in

BNdeStem van hedenochtend is te lezen dat het nu echt voorbij is met de Roosendaalse

KunstMaand.

Naar verluid zijn de kosten voor deze organisatie minimaal en het stoppen van de subsidie

onnodig. lmmers krijgt het Roosendaals Treffen (ook in september gehouden) en het

sportgala ook een bijdrage van de Gemeente, omdat dit door de Gemeente zelf is opgezet.

De kaalslag op cultuur kent dus nu weer een slachtoffer. De benepen en ondoordachte

cutluurvisie van de Wethouder van Cultuur betekent een verarming van onze Gemeente,

daar waar er een verrijking nodig is.

Hierover heeft de VLP de volgende vragen:

1) De Gemeente heeft zelf het initiatief genomen om ooit de KunstMaand op te tuigen

Waarom hebt u nu geen geld meer over voor uw eigen inítiatief?

2) Wat is de reden dat u wel het Roosendaals Sportgala en Roosendaals treffen
financieel kan ondersteunen (ook initiatief vanuit de Gemeente), maar niet de

Roosendaalse KunstMaand?



3) Welk bedrag zou er zijn gemoeid met de organisatie van de KunstMaand 2015?

4) Ziet u mogelijkheden om alsnog de KunstMaand te ondersteunen met het oog op

stadspromotie "Beleef het in Roosendaal"?

5) ls er al zich op de netwerkorganisatie die moet gaan ontstaan, zoals verwoord in de

motie "Cultuurvisie" aangenomen tijdens de Raad van 10-06-20L5? En denkt u niet

dat het, nu een belangrijke speler als de KunstMaand weg is gevallen, moeilijker

wordt om te komen tot een gedragen cultuurnota?

Namens de fractie van de VLP,

Arwen van Gestel

lk beantwoord uw vragen als volgt:

1. Alles wat ooit gestart is door het college of besloten is door de raad heeft niet het recht om om

die reden nooit gestopt te kunnen worden. De wereld verandert en wij veranderen mee. Na

evaluatie heeft uw raad besloten om het subsidiestelselte veranderen omdat onze gedeelde

visie op subsidie verstrekking is geëvolueerd. De commissie die de subsidieaanvragen toetst

aan deze nieuwe verordening heeft geconcludeerd dat de aanvragen van Stg. KunstMaand

sinds 2014 onvoldoende voldoen aan de nieuwe criteria.

2. Zie ook bij vraag 1. Zij voldoen wel aan de criteria voor toekenning van subsidie.

3. Dat weten we niet. Stg. KunstMaand heeft in2014 €16.600,- aangevraagd en buiten het

subsidiesysteem om toch gekregen en in 2015 heeft men €4000,- aangevraagd.

4. Middels de Motie "Cultuurvisie" van uw raad heeft u mijverzocht een cultuurvisie te

ontwikkelen en te komen tot een culturele netwerkorganisatie. lk heb nog voor de

zomervakantie een aantal direct betrokkenen hierover geraadpleegd en zal u hierover medio

oktober meer kunnen laten weten. lk zal samen met deze beoogde nieuwe netwerkorganisatie

de KunstMaand Roosendaal onderzoeken en evalueren.

5. Zievraag 4. Nee, er is ruim voldoende talent, betrokkenheid en energie in Roosendaalom dit

voor elkaar te krijgen. Ook dit jaar zijn er weer talkrijke culturele ínitiatieven vanuít onze

inwoners (Roosendaal Danst, stg. Openluchttheater Vrouwenhof presenteert JazzPark,

Tolspektakel in Nispen, Kunstfietsoute, Festival Plein 7, Kunst in de tuin, voorstellingen van

Driemaal Plankenkoorts, enz).

Hans Verbraa

Wethouder


