5) Voorstel inzake de nota Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard 2012 – 2015
Vanuit de commissie zijn er verschillende vragen / opmerkingen bij de nota. Er wordt
ondermeer wat langer stil gestaan bij de volgende punten:
- abstractieniveau nota. Verschillende fracties geven aan dat ze de nota wel heel globaal
vinden. Fractie VVD wijst erop dat de nota niet echt een visie en ambities bevat voor de
instellingen en organisaties op het gebied van kunst en cultuur. De in hfd. 2, onder 5
verwoorde kwaliteitscriteria zijn daarvoor niet geschikt. De vertegenwoordiger van de fractie
D66 verwoordt het als volgt: “ Kunnen we hier iets mee toetsen”?
Portefeuillehouder dhr. Wijnen geeft aan dat de nota een “brede leidraad” is. Er volgt nog een
uitvoeringsnota, waarin criteria worden beschreven;
- groter bereik Cultuurfonds. Het budget voor het Cultuurfonds blijft op hetzelfde niveau
gehandhaafd, maar de gemeente wil wel meer doen met hetzelfde geld. Hoe reĕel is dit?
Portefeuillehouder dhr. Wijnen benadrukt dat “de wil er is om tot meer uitvoeringen te komen
binnen het huidige budget. Wij denken dat we met het huidige budget kunnen voldoen aan de
vraag naar cultuur in Valkenswaard”;
- particulier cultuurfonds. Aangegeven wordt dat bezien dient te worden hoe het nog in te
stellen particuliere cultuurfonds “complementair kan worden gemaakt aan de gemeentelijke
subsidiestromen”. Ambtelijk medewerker dhr. Janssen licht toe dat ingeval van
complementariteit de publieke en private middelen elkaar versterken;
- onderverdeling budgetten. Desgevraagd wordt toegelicht dat de in het concept besluit
opgenomen verdeling van budgetten gebaseerd is op de bestaande verdeling;
- positie CMD. In de nota wordt aangegeven dat het CMD hėt instituut bij uitstek is voor
cultuureducatie in Valkenswaard. Desgevraagd licht de portefeuillehouder toe dat deze
omschrijving voort komt uit het feit dat cultuur de corebusiness is van het CMD. Bij andere
instelling is cultuur veelal een van de vele activiteiten.
Geadviseerd wordt om het voorstel als BESREEKSTUK door te leiden naar de
raadsvergadering.

