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Onderwerp Cultuurfonds

Betreft het een raa dsvoorstel/raadsmedede I i n g

in de cyclus?

Nee

Beleidsterrein Cultuur

Portefeuillehouder Wethouder Theunis

Schriftelijke vraag

ln 2018 is de organisatie van het Cultuurnetwerk geformaliseerd, is het Cultuurfonds ingesteld en
is er vanuit het Cultuurnetwerk een bestuur gevormd en zij hebben de stichting 'Cultuur verbindt
Roosendaal' opgericht.
Met het instellen van het Cultuurfonds heeft de gemeente Roosendaal de bevoegdheid tot het
verlenen van (cultuur)subsidies gemandateerd aan het Cultuurfonds. De gemeente vervult slechts
nog een ondersteunende en mede-financierende rol op afstand.

De fractie van de VLP heeft destijds als enige fractie tegen deze ontwikkeling gestemd. Niet omdat
de VLP geen voorstander is van de vele culturele activiteiten die ieder jaar door enthousiaste
vrijwilligers en professionals georganiseerd worden. Zeker wel, maar wel omdat de VLP de wijze van
subsidieverstrekking via het Cultuurfonds niet voldoende transparant vindt. Naar de mening van de
VLP ontbreekt het aan goede toetsingscriteria en deze zijn wel noodzakelijk bij het besteden van
publieke middelen.

Ongeacht onze opvatting hierover, hebben we bij vanaf de start het Cultuurfonds gevolgd en positief
proberen bij te dragen aan deze ontwíkkeling. De VLP blijft echter wel vraagtekens zetten bij de
wijze van beoordelen en het toekennen van subsidies door het Cultuurfonds. De VLP heeft
vernomen dat bepaalde initiatieven een bijdrage ontvangen vanuit het Cultuurfonds, maar ook
vanuit andere subsidiepotjes van de gemeente. Dit terwijl andere initiatieven geen subsidie
ontvangen - ondanks dat ze op verzoek van het Cultuurnetwerk aanvullende informatie hebben
aangeleverd - met de consequentie dat deze initiatieven dreigen Roosendaal te verlaten. Voor de
VLP is dit onacceptabel en moeten we dergelijke initiatieven juist koesteren in Roosendaal.

Hierover hebben we de volgende vragen aan de portefeuillehouder

1,. ln een overeenkomst met het Cultuurnetwerk heeft de gemeente afspraken gemaakt over de
taken van het Cultuurnetwerk. Deze taken gaan onder andere over het uitbreiden van het
netwerk, het ondersteunen van verenigingen en professionals bij het realiseren van activiteiten,
de communicatie over de activiteiten en het vinden van cofinancieríng. Welke taken/resultaten
heeft het Cultuurnetwerk tot op heden concreet opgeleverd en bent u daar tevreden over?

2. Het Cultuurnetwerk heeft extra budget toegekend gekregen middels het Cultuurfonds om
innovatie en professionalisering binnen het culturele veld te stimuleren. Op welke wijze is
innovatie en professionalisering binnen het culturele veld gestimuleerd door het
Cultuurnetwerk?

3. Heeft u reeds een goed beeld gekregen over de benodigde structurele subsidie voor het
Cultuurfonds en hoe groot zijn de overige bijkomende kosten? Zo ja, hoe ziet het totale
financiële plaatje eruit? Zo nee, wanneer verwacht u dit beeld te hebben?



4. Heeft u inzage in de wijze waarop de subsidieaanvragen worden getoetst en beoordeeld? Zo ja,
aan welke criteria dienen de aanvragen te voldoen?

5. Zijn de beoordelingen openbaar en heeft u er zicht op of de uitkomst van de beoordelingen
voldoende transparant gecommuniceerd worden richting de aanvragers? Graag uw toelichting.

6. Heeft u ook signalen ontvangen dat bepaalde initiatieven 'dubbel' subsidie ontvangen? Bent u
hiervan op de hoogte en zo ja, bent u bereid hier maatregelen op te nemen? Graag uw
toelichting.

7. Zijn er nog middelen beschikbaar om eventueel culturele activiteiten die onze stad en dorpen
veelzijdig kleuren, toch te ondersteunen nu zij buiten de boot vallen bij het toekennen van
subsidies?

Namens de fractie van de VLP,

Gerard van Zalinge

Wíi beantwoorden uw vragen als volgt:

7. ln een overeenkomst met het Cultuurnetwerk heeft de gemeente afspraken gemaakt over de
taken van het Cultuurnetwerk. Deze taken gaan onder andere over het uitbreiden van het
netwerk, het ondersteunen van verenigingen en professionals bij het realiseren van activiteiten,
de communicatie over de activiteiten en het vinden van cofinanciering. Welke taken/resultaten
heeft het Cultuurnetwerk tot op heden concreet opgeleverd en bent u daar tevreden over?

De activiteiten die u opnoemt heeft de stichting Cultuur Verbindt Roosendaal met het
Cultuurnetwerk naar onze tevredenheid uitgevoerd.

2. Het Cultuurnetwerk heeft extra budget toegekend gekregen middels het Cultuurfonds om
innovatie en professionalisering binnen het culturele veld te stimuleren. Op welke wijze is
innovatie en professionalisering binnen het culturele veld gestimuleerd door het
Cultuurnetwerk?

lnnovatie en professionalisering wordt vorm gegeven in persoonlijke gesprekken en door advies en
begeleiding. Bovendien worden themabijeenkomsten georganiseerd bijvoorbeeld over het schrijven
van een subsidieaanvraag bij fondsen en manieren om fondsen te werven.

3. Heeft u reeds een goed beeld gekregen over de benodigde structurele subsidie voor het
Cultuurfonds en hoe groot zijn de overige bijkomende kosten? Zo ja, hoe ziet het totale
financiële plaatje eruit? Zo nee, wanneer verwacht u dit beeld te hebben?

Hier is nog geen duidelijk beeld van. De stichting komt voor de subsidie van 2O2O met een voorstel
Voor 2018 en 2019 vallen de uitgaven binnen de beschikbare subsidie.

4. Heeft u inzage in de wijze waarop de subsidieaanvragen worden getoetst en beoordeeld? Zo ja,
aan welke criteria dienen de aanvragen te voldoen?

De aanvragen worden getoetst door een onafhankelijke adviescommissie volgens duidelijke criteria
die op de website van Cultuurnetwerk te vinden zijn.

5. Zijn de beoordelingen openbaar en heeft u er zicht op of de uitkomst van de beoordelingen
voldoende transparant gecommuniceerd worden richting de aanvragers? Graag uw toelichting.

Het resultaat van de beoordeling is openbaar en gepubliceerd op de website van Cultuurnetwerk. De
aanvragers krijgen duidelijke informatie over de beoordeling.



6. Heeft u ook signalen ontvangen dat bepaalde initiatieven 'dubbel' subsidie'ontvangen? Bent u

hiervan op de hoogte en zo ja, bent u bereid hier maatregelen op te nemen? Graag uw
toelichtíng.

Er zijn bij ons 2 organisaties bekend. Zij hebben bij het Cultuurfonds én de regeling
Maatschappelijke initiatieven subsidie gekregen. Overigens, voor verschillende activiteiten.
Deze twee mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor vergelijkbare activiteiten schept
onduidelijkheid. lk wil de Raad in overweging geven de regeling Maatschappelijke initiatieven op te
laten gaan in het Cultuurfonds. Uit de beoordeling blijkt dat het overwegend culturele evenementen
zijn die gehonoreerd worden vanuit die regeling. Hiermee zou vanuit 1 loket een mooie impuls
gegeven kunnen worden aan Culturele evenementen in de wijken en dorpen.

7. Zijn er nog middelen beschikbaar om eventueel culturele activiteiten die onze stad en dorpen
veelzijdig kleuren, toch te ondersteunen nu zij buiten de boot vallen bij het toekennen van
subsidies?

Er zijn geen extra budgetten beschikbaar

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders,
Namens dezen,

Toine Theunis,
Wethouder Cultuur




