
 

 

AMENDEMENT 
 
Onderwerp: Routeplanner cultuur 2017-2020 
  
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 17 mei 2017,  
 
 
Overwegende dat: 

• In het kader van Kiezen met Visie is bezuinigd op cultuur en is ingezet op een ontwikkeling 
waarbij culturele instellingen minder afhankelijk zijn van gemeentelijke subsidie 

• Vanaf 2016 het omvormingsfonds (lefbudget) (€ 70.000) wordt ingezet als impulsgeld voor 
innovatieve projecten 

• De raad in januari 2017 de museumvisie heeft vastgesteld, waarbij is gekozen voor de 
medium variant met als gevolg een verhoging van de exploitatielasten (excl. kapitaalslasten) 
met € 310.204 (waarvan ruim 40% voor personeel) 

• Het budget voor uitvoering van de Routeplanner cultuur 2017-2020 € 200.000 per jaar 
bedraagt (€ 70.000 lefbudget + € 130.000) (waarvan ruim 30% voor personeel) 

 
Van mening zijnde dat: 

• Het onwenselijk is dat de gemeente haar rol op het gebied van cultuur uitbreidt 
• Overheidsparticipatie in het kader van cultuur beperkt moet blijven tot faciliteren 
• Een cultureel intermediair of pop coördinator niet moet worden aangesteld door de gemeente 
• Het lefbudget bij initiatiefnemers terecht moet blijven komen (van onderop) 
• De culturele instellingen moeten worden gestimuleerd om zonder tussenkomst van de 

gemeente samenwerkingen aan te gaan en de zichtbaarheid van het culturele aanbod moeten 
vergroten 
 

 
Wijzigt het voorstel als volgt: Besluit 

1. de Routeplanner Cultuur 2017-2020 vast te stellen; 
2. voor de uitvoering van de Routeplanner Cultuur 2017-2020 geen budget beschikbaar te 

stellen voor personele kosten (waaronder inhuur); 
3. het budget voor uitvoering van de Routeplanner Cultuur 2017-2020 (uitgezonderd presentatie- 

en atelierbeleid) in 2017 te maximeren op € 90.000 (€ 70.000 lefbudget + € 20.000 overig) 
4. de kosten voor het uitvoeren van het presentatie- en aterlierbeleid (€ 45.000) in 2017 te 

dekken uit het exploitatiebudget van het museum resp. andere middelen in relatie tot cultuur 
 
en gaat over tot de orde van de dag, 
 
 
Fractie VVD, 
 
W. van Eijk 
 
 


