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Evaluatie Omvorm ingsfonds 20 1 7

Voorstel

1. In te stemmen met de evaluatie Omvormingsfonds 2017
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding

In de begroting is met ingang van 2Ot7 een structureel bedrag opgenomen van € 7O.0OO,-
voor het Omvormingsfonds culturele innovatie, waarden en lef. In bijgevoegd
evaluatieverslag wordt verantwoording afgelegd over de besteding van de gelden in 2017.

Het Omvormingsfonds, oftewel 'het lefbudget', wordt ingezet als impuls voor innovatieve
projecten die actieve of passieve participatie bevorderen. Nieuwe initiatieven en projecten
trekken vaak een ander publiek, waardoor uiteindelijk meer mensen worden betrokken bij
kunst en cultuur. Het budget zorgt voor een stimulans ten aanzien van diversiteit in het
culturele aanbod. Diversiteit ín de zin van variatie in het aanbod, maar ook in de zin van
het zichtbaar maken van andere culturen, van andere geaardheden, van andere waarden
en normen. Talentontwikkeling is tevens een belangrijk aandachtspunt. Het
Omvormingsfonds kent vijf thema's ; muziek, diversiteit, creatieve broedplaatsen, urban
art en lef.

Beoogd effect/doel
De raad te informeren over de uitgevoerde projecten in 2Ot7 in het kader van het
Omvormingsfonds. Deze projecten dragen bij aan de doelstelling van het
Omvorm ingsfonds.

Argumenten
Zie bijgevoegd document'Evaluatieverslag omvormingsfonds 2017'

Afdeling

Näam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn

Daniëlle Stals, Madelon van Hoef (0495 57 54 07)
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Kanttekeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Com municatie/ participatie
Bijgevoegde evaluatie als bijlage beschikbaar stellen aan de raad.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marianne van de Ven, afdeling OCSW

Extern:

Projectaanvragers Omvormingsfonds 2017
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