Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
21 december 2016 heeft Cultuurnetwerk Roosendaal de door hen gerealiseerde Cultuurnota “Een
Brabantse gemeente met een hart van Cultuur“ aangeboden aan de portefeuillehouder. Aanleiding
was de motie “Cultuurvisie Roosendaal”. In de Raadsmededeling van 22 december 2016 heeft het
college aangegeven met belangstelling kennis te hebben genomen van de Cultuurnota en heeft
waardering uitgesproken voor het vele werk dat is verzet door Cultuurnetwerk Roosendaal. Dit
raadsvoorstel is hier een vervolg op.
Beoogd effect
Er wordt een culturele netwerkorganisatie gevormd met een duurzaam karakter. De culturele
voorzieningen worden door inwoners van Roosendaal meer gewaardeerd. Cultuur is zichtbaar als
samenwerkingspartner in de verschillende domeinen.
Argumenten
1.1 De inhoud van de cultuurnota sluit aan bij de bestuurlijke wens om ons cultuurbeleid te herijken
In de cultuurnota wordt voorgesteld om op een innovatieve wijze verandering in het culturele veld te
creëren. Cultuur staat niet op zichzelf, maar heeft een verbinding met andere beleidsvelden zoals
educatie, vitale wijken en dorpen, economie, citymarketing en andere ontwikkelingen in de stad, dit is
in lijn met onze eigen ambitie.
De cultuurnota is, op verzoek van de gemeente, participatief tot stand gekomen, precies zoals we
willen. Het culturele veld is gestimuleerd om zich te verenigen in een Cultuurnetwerk.
1.2 Dit is in lijn met de motie van de raad
Door de raad is in de motie 'Cultuurvisie Roosendaal' gevraagd om een cultuurnota, geschreven door
de culturele netwerkorganisatie, die leidend is voor het gemeentelijke cultuurbeleid. Cultuurnetwerk
Roosendaal heeft in nauw overleg met partijen in de stad deze Cultuurnota geschreven. Er is hiervoor,
conform motie van de raad, een culturele netwerkorganisatie gevormd.
2.1 Cultuurnetwerk Roosendaal vormt de cruciale schakel tussen de culturele gemeenschap en de
omgeving
Roosendaal en omgeving bestaat uit een veelvoud aan individuen en groepen met eigen (culturele)
identiteiten en achtergronden. Cultuurnetwerk Roosendaal wordt een cruciale schakel binnen de
culturele gemeenschap, zodat iedereen, die dit wil, aansluiting kan vinden bij het Cultuurnetwerk.
Cultuurnetwerk Roosendaal vervult hierin een adviserende, aansturende en initiërende rol.
2.2 Hierdoor kan het Cultuurnetwerk Roosendaal zijn werk doen
Het Cultuurnetwerk Roosendaal wordt geformaliseerd met een professionele kern en daaromheen alle
participanten vanuit het Cultuurveld. Ook zullen de ervaringen met de proefprojecten leiden tot inzicht
in de verbindingen met andere beleidsvelden, zoals vitale wijken dorpen, ontwikkelingen vanuit
economie, ruimtelijke ordening en samenwerking met ondernemers in de stad. In juni 2017 worden de
resultaten van de uitgevoerde opdrachten opgeleverd.
2.3 We vinden dat dit binnen de huidige cultuurbudgetten gerealiseerd moet worden
Door innovatiever te werken en het herschikken van bestaande middelen/subsidies willen we dat de
beschreven plannen vormgegeven worden.
2.4 Een Cultuurhuis en Cultuurfonds hebben meerwaarde
Er zijn mooie voorbeelden in andere steden, bijvoorbeeld Tilburg, waar een cultuurfonds positieve
effecten laat zien. Wel willen we dat het cultuurfonds cofinanciering als uitgangspunt heeft, aangevuld
met gemeentelijke middelen. Vanuit de cultuurnota wordt aangegeven dat een Cultuurhuis culturele
partners meer kan samenbrengen. De Suite wordt reeds gebruikt door muziekdocenten, deze locatie
lijkt uitermate geschikt voor de realisatie van een Cultuurhuis.
2.5 Buurt- en dorpshuizen hebben hiervoor ruimte
Ook in de buurt- en dorpshuizen is ruimte voor meer activiteiten. Door de culturele activiteiten hier
intensiever te laten plaatsvinden, helpt dit ook de buurt- en dorpshuizen, waardoor wijken en dorpen
vitaler worden.
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3.1 Professionele inzet en resultaten op cultuur vragen om een investering
Het boeken van professionele resultaten vraagt een investering. Een bedrag van € 45.000 is bedoeld
voor het faciliteren van Cultuurnetwerk Roosendaal bij het formaliseren van het netwerk, met een
uitvoeringsvoorstel te komen tot een op te richten Cultuurfonds en Cultuurhuis en de benodigde
ondersteuning van de projectleider op dit proces inclusief voortzetten van de communicatie. Verder is
er € 85.000 beschikbaar voor investeringen in de proefprojecten.
4.1 De raad kan hierdoor aangeven wat ze verwachten van het vervolgtraject op de cultuurnota
Het college is enthousiast over de lijn van de cultuurnota en heeft veel waardering voor het
innovatieve, participatieve proces. Het college wil hier stevig op doorpakken en wil dit bereiken door
heldere kaders mee te geven voor de verdere uitvoering. De raad wordt met dit raadsvoorstel
gevraagd om in te stemmen met deze vervolgaanpak.
4.2 Dit is de bevoegdheid van de raad
De cultuurbudgetten liggen grotendeels vast in bestaande subsidies. Vandaar wordt voorgesteld om
deze lasten te dekken uit de Bestemmingsreserve nog te bestemmen overschot begroting, dit valt
onder de budgetbevoegdheid van de raad.
Kanttekeningen
2.1 Het is belangrijk om de energie en het enthousiasme bij betrokkenen vast te houden.
Er is vanaf mei 2016 gewerkt in Pleingroepen en er zijn proefprojecten uitgedacht die vragen om
uitwerking. Als groen licht voor uitvoering van de plannen te lang duurt verdwijnt de energie bij de
betrokkenen.
Financiën
Kosten bedragen € 130.000. Dekking komt ten laste van de Bestemmingsreserve nog te bestemmen
overschot begroting.
Communicatie
Cultuurnetwerk Roosendaal pakt zelf de inhoudelijke communicatie op over het proces en de
projecten. De communicatie van de gemeente is gericht op de ijkmomenten en de stappen die de
gemeente zet om de cultuurnota uit te laten voeren.
Vervolg
In mei 2017 wordt inzicht verschaft over de haalbaarheid van het financiële kader van de uitgewerkte
plannen. Dit is belangrijk om aan te kunnen sluiten bij de Kadernota 2018, omdat daar een integrale
afweging plaatsvindt over het financieel perspectief. In juni 2017 worden de opbrengsten van
Cultuurnetwerk Roosendaal opgeleverd, inclusief de plannen van aanpak voor een Cultuurhuis en
Cultuurfonds. De gemeenteraad wordt hierover dan geïnformeerd.
Gezien het vertrouwen dat er inmiddels is in de huidige projectleider, haar specifieke vakkennis, het
enthousiasme van de deelnemers van afgelopen half jaar en de benodigde continuïteit, zal zij
gevraagd worden dit proces te begeleiden.

