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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Incidentele verhoging cultuursubsidiebudget 2018  

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 
- Het incidenteel verhogen met € 25.000,van het cultuursubsidiebudget   
  2018 - ten laste van het begrotingssaldo vast te stellen; 
- de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen 
 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 1 februari 2018 
Zaaknummer : BB17.00620 
Voorstelnummer : RAAD170114 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 15 februari 2018 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Mario Weima 
Telefoonnummer : 088 909 7194 
Bijlagen:  : raadsbesluit met bijbehorende 

begrotingswijziging 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Bij de vaststelling van de Nota Kunst in het Hart eind 2015  heeft uw raad ingestemd met een 
incidentele verhoging van het cultuurbudget € 25.000,- voor ondersteuning van 
vernieuwende culturele activiteiten, voor maatwerk op het gebied van de cultuureducatie en 
voor regionale initiatieven. Er is toen met u afgesproken om dit bedrag steeds opnieuw aan 
te vragen, zodat per jaar kan worden geëvalueerd of dit budget goed gebruikt wordt en of dit 
budget nodig is. Dat is begin dit jaar bij de overgang naar BUCH verzuimd. U wordt verzocht  
dit verzuim te herstellen voor 2018. 
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij: een begrotingswijziging goedkeurt. 
 
2 KEUZERUIMTE 
 
 

2.1 Beleidskaders 
 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Niet van toepassing 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Op 5 november 2015 werd de Nota Kunst in het Hart vastgesteld door de raad (zie bijlage). 
Hierin was extra geld opgenomen voor nieuw cultuurbeleid. In bijlage 2 staat: 
 
Overzicht investeringen nieuw cultuurbeleid periode 2015 t/m 2018 per jaar 
Financiering grotendeels uit begroot budget. De acties in deze nota worden vrijwel geheel 
gerealiseerd vanuit bestaand budget. Voorgestelde beleidsveranderingen waarvoor bij de 
uitwerking personele inzet nodig is worden binnen de bestaande ambtelijke capaciteit 
opgevangen. 
Voor de volgende onderwerpen is een aanvulling/wijziging op de huidige cultuurbegroting 
gevraagd. 
1. De mogelijkheid om te schuiven binnen de bedragen die voor incidentele activiteiten 
en voor amateurkunst beschikbaar zijn (administratief) 
2. Het bedrag voor incidentele activiteiten in 2016 en 2017 op te hogen totdat er meer 
duidelijkheid is over een mogelijk Regionaal Cultureel Fonds; hierdoor blijft tussentijds 
ruimte voor ontwikkeling (€ 15.000 per jaar). 
3. Het bedrag voor uitvoering van het regionaal Cultuurconvenant per jaar vrij te maken (€ 
5.000,- per jaar voor drie jaar- 2016, 2017, 2018) 
4. Een bedrag voor maatwerk in cultuureducatie (speciale groepen in regulier onderwijs en 
kinderen in speciaal onderwijs) vrij maken (€5.000,- per jaar voor drie jaar- 2016, 2017, 
2018). 
 
Bij de vaststelling was alleen het extra geld voor 2016 goedgekeurd en is afgesproken het 
extra geld per jaar aan te vragen, waarbij wordt nagegaan of voor deze doelen nog extra 
geld nodig is. 
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Voor 2018 was € 10.000,- extra gepland voor het regionaal convenant en maatwerk in 
cultuureducatie. De € 15.000,- extra voor incidentele vernieuwende aanvragen werd voor 
2018 niet nodig geacht vanwege de vorming van een Regionaal Cultureel Fonds. Dit is 
echter niet van de grond gekomen. Gemeente Alkmaar vond dat de overige gemeenten met 
te weinig geld over de brug kwamen.  Wel is samenwerking en afstemming rond regionale 
projecten als de Karavaan, Holland Music Sessions en nieuwe initiatieven zoals de 
buitenopera in het Geestmerambacht  
 
Evaluatie besteding extra budget over 2017 
In 2017 is voor het eerst samengewerkt met de Adviescommissie Kunst & cultuur, die de 
incidentele aanvragen hebben getoetst op artisticiteit en vernieuwing en de gemeente 
hierover geadviseerd. Het extra cultuurbudget van € 25.000,- is in 2017 als volgt verdeeld: 
 
 
1. Incidentele aanvragen 
- St. Wies en de Liefde: muziektheaterproject Halte de Liefde, waarbij gedichten met muziek 
worden voorgedragen in een oude bus tijdens een ritje door Bergen. Het betreft een 
crossover van dichtkunst met muziek in samenwerking met de Eerste Bergensche 
boekhandel. Dit was een nieuwe manier om aandacht voor poëzie te creëren, dat 
aanstekelijk heeft gewerkt; 
- Kindermuziekfestival in de tuin van Museum Kranenburgh. Dit was een groot succes met 
ruim 700 kinderen; 
- het project Zomer aan de Roosloot van de Vier gebroeders, een expositie met steeds 
wisselende kunstwerken en kunstdisciplines. Dit was een vernieuwende manier van 
exposeren; 
- Fotoproject Ab Baart Heeren van Egmont in het kader van het Lamoraal-jaar. Egmonders 
worden in kostuum gefotografeerd, waarbij ze historische figuren uit de Egmondse 
geschiedenis imiteren op basis van schilderijen. Dit is een vernieuwde aanpak om de 
cultuurhistorie beleefbaar te maken   
Ook is uitbreiding van de activiteiten van Holland Music Sessions in Schoorl (Protestantse 
kerk) en Egmond (Slotkapel) met lokale vrijwilligersgroepen incidenteel ondersteund. 
 
2. Regionale samenwerking 
Er is regionaal samengewerkt met de buurgemeenten in de regio Alkmaar rond: 
- De Karavaan, in Bergen met de volgende projecten:  
a. het Bleekneusjesproject, waarbij toneelgroep Goed Gezelschap op verschillende locaties 
in onze gemeente een theaterstuk heeft gespeeld, geschreven door onder andere Adriaan 
van Dis. Voor deze productie heeft de toneelgroep ook een incidentele subsidie gekregen. 
Ook dit is een mooie en bijzondere manier om de cultuurhistorie beleefbaar te maken  
b. Buitentheaterproductie Wie overleeft in Schoorl van de Friese toneelgroep Tryater 
- Buitenoperaproductie Queen Arthur door Stichting GO! Opera in het Geestmerambacht in 
samenwerking met lokale koorverenigingen. Een mooie manier om een operaproductie in 
onze regio te krijgen 
 
3. Maatwerk op het gebied van cultuureducatie 
- in het schooljaar 2016-2017 is het nieuwe muziekproject, dat in 2016 op de BSG is gestart 
met workshops met de jonge musici van Holland Music Sessions voor middelbare 
scholieren, die een muziekinstrument bespelen, uitgebreid naar de Adriaan Roland 
Holstschool. Ook werd een concert bezocht van een van de jonge musici in het Taqa theater; 
- in het schooljaar 2016-2017 was er een filmproject Durf te dromen met middelbare 
scholieren van PCC en Adriaan Roland Holstschool georganiseerd door Cinebergen. 
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Deze subsidies hebben de vernieuwing en uitbreiding van culturele activiteiten in onze 
gemeente mede mogelijk gemaakt, waarbij ook de cultuurhistorie op innovatieve wijze 
beleefbaar is gemaakt, cultuureducatie is uitgebreid en door regionale samenwerking 
hoogwaardige evenementen zijn binnengehaald.   
 
Cultureel Bergens Platform 
Ook voor het slagen van het Cultureel Bergens Platform is het belangrijk dat er incidenteel 
subsidie beschikbaar is voor gezamenlijke projecten en bijeenkomsten in 2018.    
 
 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
 
Niet van toepassing. 
 
3 ADVIES 
 
3.1 Toelichting op het advies 
 
Als uw raad niet instemt met dit incidentele subsidiebudget voor cultuur kunnen geen nieuwe 
initiatieven meer worden gefinancierd en er is geen flexibiliteit om in te gaan op nieuwe 
ontwikkelingen. Het huidige subsidiebudget voor cultuur is namelijk al grotendeels 
geoormerkt voor de verschillende instellingen. Alleen ten koste van het budget voor 
amateurkunst zou geschoven kunnen worden.  
 

 
3.2 Overwegingen van het college 
 
Het afgelopen jaar zijn uit dit extra incidenteel budget verschillende nieuwe initiatieven 
gefinancierd, die zonder steun van de gemeente met moeite of helemaal niet meer van de 
grond komen. Juist nieuwe initiatieven die nog geen vast publiek hebben kunnen niet zonder 
de faciliterende rol van de gemeente. De subsidie van de gemeente stelt organisaties ook in 
staat om andere fondsen te werven.  
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur lokaal 
 
Met gemeentes Alkmaar, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk is samengewerkt rond De 
Karavaan en de opera Queen Arthur. Ook is afgestemd rond het cultuureducatieproject van 
Holland Music Sessions. 
 
 

3.4 Participatie, samenspel 
 
Niet van toepassing 
 
3.5 Risico’s 
 
Niet van toepassing 
 
 

3.6 Financiën 
 
Dit besluit kost € 25.000 ten laste van de begroting 2018 op het grootboeknummer 6530000 
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie op kostenplaats 442000 subsidies. 
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Hiervoor is geen dekking binnen het programma. U wordt daarom voorgesteld dit bedrag 
beschikbaar te stellen ten laste te laten van het begrotingssaldo. 
 
 
3.7 Inkoop 
 
Niet van toepassing. 
 
3.8 Juridische Zaken 
 
Niet van toepassing. 
 

3.9 Communicatie 
 
Niet van toepassing. 
 
 
3.10 Duurzaamheid 
 
Niet van toepassing. 
 
 

3.11 Veiligheid 
 

Niet van toepassing. 
 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 

 
Na uw besluit zal het college de nieuwe subsidieaanvragen afhandelen in samenwerking met 
de Adviescommissie Kunst en Cultuur. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

Nota Kunst in het Hart van 5 november 2015. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
Burgemeester 

 
 
 


