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Onderwerp

Benoeming ad-hoc programmacommissie'De Annex' ex art. 84 Gemeentewet.

Voorstel

1. De hierondervermelde personen te benoemen tot leden en adviseurs van de ad-
hoc programmacommissie'De Annex'voor de jaren 2018, 2019 en 2O2O.

2. Commissieleden schriftelijk van de benoeming in kennis te stellen.

Inleiding
Met het openen van de expositieruimte'De Annex' in het voorjaar van 2018 wordt
uitvoering gegeven aan het presentatiebeleid als onderdeel van de Routeplanner Cultuur.
De gemeente Weert heeft hiertoe een ruimte (Meikoel 3 in Weert) gehuurd, die kosteloos
aan kunstenaars en vormgevers beschikbaar wordt gesteld voor het organiseren van
tentoonstellingen beeldende kunst en vormgeving. De facilitering van'De Annex'wordt
ambtelijk door de gemeente Weert ingevuld.

Door middel van een open oproep worden geïnteresseerden uitgenodigd zich aan te
melden. Het jaarprogramma wordt door de commissie ingevuld.

Beoogd effect/doel
Het benoemen van de commissie heeft als doel een zo evenwichtig mogelijk
jaarprogramma voor'De Annex'in 2019 en 2020 op te stellen. Uitgangspunt daarvoorzijn
de in de Routeplanner Cultuur opgenomen beleidsdoelen.

Argumenten

1.1 Met het aanstellen van de ad-hoc programmacommissie'De Annex'wordt er
uitvoering gegeven aan de beleidsdoelen uit de Routeplanner Cultuur
In de Routeplanner Cultuur is vastgesteld dat er een presentatiemogelijkheid
wordt gefaciliteerd voor beeldend kunstenaars en vormgevers die afkomstig zijn
uit of een sterke band hebben met Weert. Voor het op te stellen jaarprogramma
voor 2019 en 2020 krijgen geinteresseerden de kans zich aan te melden om te
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exposeren in de betreffende ruimte. De deskundigheid van de commissieleden
wordt ingezet om tot een jaarprogramma te komen dat tegemoet komt aan de
gestelde beleidsdoelen.

1.2 Oe ad-hoc programmacommissie kent een brede en zo onafhankelijk mogeliike
samenstelling op het gebied van beeldende kunst tn de regio Weert
In de commissie zijn verschillende disciplines binnen beeldende kunst en
vormgeving vertegenwoordigd. Ook hebben alle leden een sterke band met de
regio Weert. De beoogde commissieleden zijn benaderd door de gemeente Weert
met de vraag of zijzich op persoonlijke titel in 2018,2019 en 2020 in willen zetten
als lid van de commissie. Naar aanleiding daarvan stellen wij u voor de volgende
personen te benoemen als leden van de ad-hoc commissie'De Annex'.

¡ De heer A. Colder (werkzaam als zelfstandig beeldend kunstenaar);
o De heer R. Geurts (werkzaam als productontwerper Theo Henkelman Schoenen

B.V.);
¡ Mcvrouw R. Mooncn (wcrl<zaam als docent Kunst en Cultuur Jacob

Roelandslyceum Boxtel) ;
r De heer B. Veldhuizen (werkzaam als adviseur Kunstloc Brabant).

1.3 De commissie wordt ambtelijk bijgestaan door adviseurs op de betrokken
taakvelden
De conrnrissie wordt bijgestaan door de conservator museum Jacob van Horne, die
adviseert ten aanzien van het samen te stellen jaarprogramma en tevens de rol
van voorzitter vervult. Daarnaast wordt de commissie ondersteund door de
beleidsadviseu r Cu ltuu r.

Kanttekeningen en risico's
Geen kanttekeningen of risico's.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Het presentiegeld voor de externe leden van de programmacommissie'De Annex'
bedraagt e 79,9t per vergadering (volgens de rechtspositiebesluit raads- en
commissieleden 2018). De totale kosten bedragen € 3L9,64 per vergadering. Deze kosten
worden ten laste gebracht van het budget Routeplanner Cultuur, grootboeknummer
5400203, kostencategorie 6343945.

Uitvoering/evaluatie
De commissie komt minimaal één, en maximaal drie keer per jaar bij elkaar voor het
samenstellen van het jaarprogramma. De commissie heeft primair de opdracht om een
evenwichtig jaarprogramma samen te stellen. Daartoe selecteert de commissie uit
de aanmeldingen de presentaties die passen bij de in de Routeplanner Cultuur
opgenomen beleidsdoelen.
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Comm u n icatie/ participatie
De benoemde leden worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de benoeming via
bijgevoegde conceptbrieven. De commissie stelt de eerste open oproep samen, waarna
geïnteresseerden zich kunnen aanmelden. De verslaglegging van de ad-hoc
programmacommissie is niet openbaar, desgewenst kunnen geïnteresseerden die niet
geselecteerd worden feedback van de commissie ontvangen.

Overleg gevoerd met
Intern:
Marianne van de Ven, beleidsadviseur OCSW
Marie-Lou Rosbergen, juridisch adviseur OCSW
John van Cauteren, conservator museum Jacob van Horne

Extern:
De beoogde commissieleden

Bijlagen:
- Concept benoemingsbrieven
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