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Datum raadsvergadering:  Agenda nr.:  

Portefeuillehouder(s): Wethouder Verbraak  Registratiecode: /74949 

Onderwerp: Vervolg op de Cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal 
 

Voorstel 
Samenvatting: 
De gemeenteraad heeft besloten om het Cultuurnetwerk Roosendaal te faciliteren om hun plannen uit de cultuurnota te 
realiseren. Dit naar aanleiding van de presentatie van de cultuurnota Roosendaal. De cultuurnota is het brondocument 
voor de gemeentelijke cultuuractiviteiten. In aanvulling daarop is besloten dat de Suite het nieuwe Cultuurhuis wordt. 
Verder zal de gemeente stimuleren dat er maximaal gebruik wordt gemaakt van buurt-en dorpshuizen voor het uitvoeren 
van culturele activiteiten om kunst en cultuur zo toegankelijk mogelijk te maken voor alle Roosendalers. Verder start de 
gemeente Roosendaal een cultuurfonds. Hierbij is co-financiering door gemeente en andere partijen het uitgangspunt. 
 
Eind december heeft het Cultuurnetwerk Roosendaal een cultuurnota aangeboden aan de gemeente Roosendaal. Deze 
cultuurnota beschrijft hoe creatieve ondernemers, professionele organisaties en verenigingen samen een culturele 
netwerkorganisatie vormen. Zij hebben bijgedragen aan deze cultuurnota die aan het college van Burgemeester en 
Wethouders is aangeboden. De Cultuurnota beschrijft dat cultuur niet op zichzelf staat maar verbinding heeft met 
educatie, economie, citymarketing en de ontwikkeling van creatieve economie en cultuur voor mensen in de wijken en 
dorpen. De cultuurnota beschrijft verder proefprojecten waarmee nieuwe werkwijzen ontwikkeld worden. 
 
 
Wij stellen u voor: 
1. De cultuurnota van Cultuurnetwerk Roosendaal is het brondocument voor de gemeentelijke cultuuractiviteiten 
 
2. Het Cultuurnetwerk Roosendaal is de netwerkorganisatie voor kunst en cultuur binnen Roosendaal en opereert binnen 
de volgende kaders: 
 
    a. Op basis van de ervaringen uit de proefprojecten (zgn. prototypes) wordt het Cultuurnetwerk Roosendaal verder 
vorm gegeven 
 
    b. Financiering wordt gezocht binnen de bestaande budgetten 
 
    c. De Suite wordt het nieuwe Cultuurhuis 
 
    d. Maximaal gebruik maken van de buurt- en dorpshuizen voor culturele activiteiten, om kunst en cultuur zo 
toegankelijk mogelijk te maken voor alle Roosendalers 
 
    e. Het Cultuurfonds heeft cofinanciering als uitgangspunt, aangevuld met gemeentelijke middelen 
 
3. Om de bovenstaande opdracht uit te voeren incidenteel € 130.000 beschikbaar te stellen. Dekking komt ten laste van 
de Bestemmingsreserve nog te bestemmen overschot begroting 
 
4. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging en de begroting dienovereenkomstig te wijzigen 
 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal 

 

De secretaris,      De burgemeester 

R. Kleijnen      mr. J.M.L. Niederer 

 


