Technische vragen voor college voorafgaand aan commissies
(indienen via bureaugriffier@bergen-nh.nl)
Fractie

: CDA

Concrete vraag
Toelichting

Initiatiefvoorstel Kunstwerk nieuwe raadszaal
Vragen:
- Waarom wordt er bij “Inhoudelijke randvoorwaarden” bij thematiek, niet verwezen
naar “natuur” aangezien dit het overkoepelende thema is voor de raadszaal?
Er is ervoor gekozen om de kunstenaars een maximale vrijheid te geven in thematiek.
Ervaring leert dat hierdoor de kwaliteit van een werk omhooggaat.
Om te zorgen voor een borging van het werk in de raadszaal wordt de heer Bas van Rooij
van Bureau Bas, de interieurarchitect van de raadszaal, betrokken bij de uiteindelijke keuze
voor een kunstwerk.
-

Bij “Randvoorwaarden tan aanzien van de kunstenaar” is een binding met de
gemeente voorgeschreven. Is het niet beter dit specifieker en concreter voor te
schrijven?
Binding doet zich in velerlei vormen voor: van wonen in de gemeente, tot opgroeien in de
gemeente, tot regelmatig tijd doorbrengen in de gemeente. Hiervoor is gekozen omdat
daarmee de randvoorwaarde van ‘bewezen talent, erkend vakmanschap en levert een
gezaghebbende bijdrage aan de reputatie van het kunstaanbod’ goed invulling kan worden
gegeven, omdat het areaal van kunstenaars die in aanmerking kunnen komen om het
kunstwerk te maken, vergroot wordt.
- Wordt het kunstwerk ook (intellectueel) eigendom van de gemeente?
Het intellectueel eigendom blijft bij de kunstenaar.
Wel is er een maximum gesteld aan de hangtijd van het kunstwerk in de raadzaal, 15 jaar.
Zodat daarna het kunstwerk ook naar een andere plek zou kunnen.
-

Bij de 4 bullet onder “Uitvoering, planning en organisatie” staat “3 schetsontwerpen”
terwijl er 4 kunstenaars worden gevraagd. Is dit een verschrijving of valt er 1
kunstenaar af?
Het is een verschrijving en zou 3 moeten zijn.
-

Klopt het dat er E 16.000 budget beschikbaar is voor het kunstwerk maken zelf, na
verrekening onkostenvergoeding van de 4 kunstenaars. Of vervalt de
onkostenvergoeding voor de gekozen kunstenaar? En werkt de
kunstraadszaalcommissie en haar leden onbezoldigd aan dit project?

De kunstraadszaalcommissie en haar leden werken onbezoldigd aan het project.
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De onkostenvergoeding blijft staan, ook na uitverkiezing. Een idee maken kost tijd en
hiervoor is het gebruikelijk een vergoeding af te geven. Dus blijft er een budget over van
€17000 voor het project.
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