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ku nstmaa nd roosendaa I

"Cuttuur verbindt" een uitspraak in een stuitsteen gebeitetd op het Tongertoptein,

ondertekend door het coltege, geven de vergaande importantie weer van cuttuur

voor de samenteving in zijn geheel in de stad, dorpen en wijken van de gemeente

roosendaat.

Een van de middelen voor culturele verbinding is de maand september, Kunstmaand Roosendaal, een initiatief

van de gemeente roosendaal voortgekomen uit de kunst- en cultuurnota 2002-2006.

Yanaf 2002 worden tal van activiteiten, die door professionele en amateur-kunstenaars uit diverse disciplines

en diverse gemeenschappen in de gemeente worden uitgevoerd, in deze maand extra voor het voetlicht

gebracht en van publiciteit voorzien.

ln de visie van de gemeente, beschreven in twee opeenvolgende cultuurnota's [2002-2006,2007-201,11, zijn

een aantal uitgangspunten voor de Kunstmaand Roosendaal neergelegd:

samenwerkingsverbanden creëren tussen de verschillende kunstzinnige en culturele instellingen.

combinaties [cross-overs] maken tussen de verschillende kunstzinnige en culturele disciplines.

verbreding maken door minderheidsgroepen te bereiken en contact te maken met andere niet-

ku nstgerelateerde groeperingen.

vernieuwende activiteiten ontwikkelen, die niet eerder ín de gemeente hebben plaatsgevonden.

verjonging van de deelname (zowel actief als passief) aan kunst- en cultuuruitingen.

door verdieping de kwaliteit van de kunstzinnige en culturele uitíngen in de gemeente te verhogen

Daarnaast is deze maand een van de zeer weinige, zo niet de enige, voor de bevolking zichtbare agenda waarin

de sociale en maatschappelijke activiteiten, vertaald in kunstzinnige en culturele uitingsvormen van stad,

dorpen en wijken van de gemeente Roosendaal worden samengebracht.



Nu heeft de organisator van de kunstmaand, Stichting Kunstmaand Roosendaal, heeft aangegeven niet meer in

staat te zijn de kunstmaand te kunnen organiseren.

De PvdA-fractie heeft voor de wethouder van Cultuur van de gemeente Roosendaal, na aanleiding van besluit

van de stichting kunstmaand de navolgende vragen:

1 . -Onderschrijft de wethouder nut en noodzaak voor de totale samenleving van de gemeente Roosendaal,

het bestaansrecht van de kunstmaand, een door de gemeente geïnitieerde activiteit?

2. Onderschrijft de wethouder nut en noodzaak voor de aanbieders van kunst- en cultuur van de gemeente

Roosendaal, het bestaansrecht van de kunstmaand, een door de gemeente geïnitieerde activitelt?

3. ls er, in een vroegt¡jdig stad¡um, met de wethouder overleg geweest met de SKR over het verkrijgen van

alternatieve middelen [bijvoorbeeld fondsen of crowdfunding] ?

4. -zo ja, wat is het resultaat hiervan geweest?

5. ls er, in een vroegtijdig stadium, met de wethouder overleg geweest met de Stichting Kunstmaand

RoosendaaI(SKR) over het beëindigen van een door de gemeente geïnitieerde activiteit?

6. -Zo ja, wat was uw reactie? En heeft de gemeente nog acties ondernomen om de SKR van alternatieve

oplossingen te voorzien?

7. Gaat de wethouder, in het belang voor de totale samenleving van gemeente roosendaal, onderzoeken

of de kunstmaand roosendaal in een enigerlei andere vorm kan worden voortgezet.

8. Gaat de wethouder in het belang van de aanbieders van kunst- en cultuur van de gemeente roosendaal,

onderzoeken ofde kunstmaand roosendaal in een enigerlei andere vorm kan worden voortgezet.

luc Goderie, PvdA-fractie

lk beantwoord de vragen als volgt:

1. Ja, ik onderschrijf het vele talent in Roosendaal en het stimuleren van deze activiteiten. Er
vinden steeds meer initiatieven plaats vanuit onze inwoners.
Het feit dat al deze activiteiten onverminderd voortgang vinden ook zonder de coördinatie van
Stg. KunstMaand, is tekenend voor de kracht van Roosendaal.

2. Zie vraag 1.

Alles wat ooit gestart is, heeft niet daardoor het recht om nooit op te houden. De wereld
verandert en wij veranderen daarin mee. ln de loop van de jaren is het subsidiesysteem
geëvalueerd en geëvolueerd. ln de nieuwe systematiek worden aanvragen getoetst aan
diverse criteria. Voldoet men niet of onvoldoende, dan wordt geen subsidie toegekend.
Een onafhankelijke commissie toetst subsidie aanvragen aan de gestelde eisen.
Voor Stg. KunstMaand betekent dit dat de titel voor subsidie sinds 2014 is weggevallen.

3. Ja, Stg. KunstMaand weet al sinds begin 2014 dat de subsidie zou stoppen. Eenmalig heeft
men nog geld ontvangen buiten de subsidieregeling om. Stg. KunstMaand heeft getracht
sponsoren aan zich te binden, dit is echter niet gelukt.

4. Zievraag3.
5. Zie vraag 3. Desondanks kunnen we achteraf constateren dat er wellicht wederzijds meer

initiatief tot overleg had kunnen zijn.
6. Zie vraag 3. Wij behandelen Stg. KunstMaand hetzelfde als alle andere kleine en grote

Roosendaalse organisaties. Alle Roosendaalse verenigingen hebben de afgelopen jaren

bewezen energiek, daadkrachtig en zelfredzaam te zijn.



7. Ja. Middels de Motie "Cultuurvisie" van uw raad heeft u mij verzocht 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.

B. Hier geldt hetzelfde antwoord als bij vraag 7.

Hans
Cultuur


