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Onderwerp

Subsidie 2019 Stichting Cultureel Lint Weert.

Voorstel

Subsidie te verlenen aan Stichting Cultureel Lint Weert voor het jaar 2019 tot een bedrag
van maximaal € 25.000,- volgens bijgevoegde conceptbeschikking.

Inleiding

Op 23 november 2016 heeft de gemeenteraad de Algemene Subsidieverordening Weert
2017 en de nota Herziening subsidiestelsel vrijwilligersorganisaties 2017 vastgesteld. In
deze nota is vastgelegd welke organisaties in aanmerking komen voor subsidie. Enerzijds
gaat het om subsidies aan een brede doelgroep (zoals culturele verenigingen en scouting-
groepen) waarvoor uw college subsidieregelingen heeft vastgesteld en waaryan de uit-
voering plaatsvindt op basis van ambtelijk mandaat. Anderzijds is er sprake van separate
subsidieontvangers. Deze subsidies zijn niet opgenomen in de vastgestelde subsidie-
regelingen, maar staan met naam en het maximaal te verlenen subsidiebedrag vermeld in
de gemeentebegroting, zo ook Stichting Cultureel Lint Weert.

Stichting Cultureel Lint Weert heeft op 3 mei 2019 een subsidieaanvraag voor het jaar
2019 ingediend. De keuze om subsidie te verlenen op basís van een begrotingspost is
gemaakt door de gemeenteraad bij de begrotingsbehandeling. Uitvoering van subsidie op
basis van begrotingspost vindt plaats door uw college.

Beoogd effect/doel

Een rechtmatige verlening van de subsidie voor het jaar 2019, binnen de door de
gemeenteraad vastgestelde beleidskaders.
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Argumenten

1.1. Stichting Cuttureet Lint Weert is een samenwerkingsverband tussen drie professionele
culturele instettingen in Weert. Zij organiseert op 22 september 2019 de achtste editie van

de opening van het culturele seizoen in de Isi¡ntettstad van Weeft.
In het huidige cultuurbeleid wordt ingezet op samenwerken en verbinden. Het Cultureel
Lint is een goed voorbeeld van een dergelijke samenwerking waarmee de drie culturele
instellingen zich profileren.

1.2. De doelstelling van het Cultureel Lint is tweeledig'
De organisatie streeft ernaar om mensen op een laagdrempellge manler (inter)actief
kennis te laten maken met kunst en cultuur, en met het aankomende culturele seizoen in
het bijzonder. Daarnaast wil zij mensen kennis laten maken met de amateurkunst en de

belangstelling daarvoor bevorderen.

De doelgroep bestaat uil irrworrers van de regio Weert, de aangrenzende (Belgische) regio

en de rest van de provincie Limburg, van jong tot oud, alsook de deelnemende
amateurverenigingen in Weert.

1.3. De organisatie streeft ernaar de grote diversiteit van kunstdisciplines aan bod te |aten
komen en aan culturele amateurverenigingen en creatieve ondernemers wordt deze dag

een podium geboden.
Op tal van binnen- en buitenlocaties in de binnenstad zijn voorproefjes uit het nieuwe

seizoen te beluisteren en te beleven. De organisatie streeft naar een evenement gevuld
met optredens en vertoningen in allerlei kunstdisciplines: muziek, toneel, dans, beeldende
kunst, urban, literatuur en cultureel erfgoed.

De verenigingen en andere spelers uit het culturele werkveld mogen gratis deelnemen aan

de opening van het seizoen. Zij krijgen de kans om een voorproefje te geven van hetgeen

ze komend seizoen gaan doen.

De dag is geslaagd wanneer veel mensen zijn geïnspireerd door de vele cultuuruitingen in

Weert, dat daadwerkelijk de diversiteit van kunstdisciplines aan bod komt en er een goede

balans in het programma bestaat tussen amateurgezelschappen en professionele

deelnemers.

1.4. Stichting Cuttureet Lint Weert streeft naar vernieuwing en innovatie binnen de
programmering, daarbij houdt de organisatie rekening met een brede, diverse doelgroep.
Het Cultureel Lint heeft elk jaar vernieuwende elementen in de programmering waarbij
wordt gestreefd naar een kwalitatief evenement met een veelheid van kunst- en cultuur-
disciplines. Podia, thema's en indeling van pleinen zijn elk jaar weer anders en verrassend

voor het publiek; waarbij het evenement zich richt op het zichtbaar maken van

cu ltu u reducatie, ta lentontwikkel i n g en leefba a rhe id'

Groei vindt voornamelijk plaats in het aantal professionele optredens, gericht op jong

talent uit de provincie, zoals bijvoorbeeld winnaars en deelnemers van de Kunstbende en

Prinses Christina Concours. Het aanbieden van cross-overs tussen diverse kunstdisciplines
en uitbreiden van (tijdelijke) samenwerkingsprojecten tussen professionals en amateurs;
als ook het aanbieden van workShops door professionals aan amateurs. Verder wordt een

toename in het aantal buitenpodia geambieerd, waardoor het evenement op deze
(koop)zondag nog meer bezoekers naar de binnenstad trekt.
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Kanttekeningen en risico's

De initiatiefnemer heeft een subsidieaanvraag voor de provinciale bijdrage van € 25.000,-
ingediend bij de provincie Limburg. Dit bedrag is volgens de opgestelde begroting (zie
bijlage) nodig om het financiële plaatje rond te krijgen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Met ingang van de begroting 2018 is via de prioriteiten jaarlijks € 25.000,- beschikbaar
gesteld voor subsidie Cultureel Lint. Het subsidiebedrag kan ten laste worden gebracht van
dit budget (grootboeknummer 5400202, kunst- en cultuurbeleid; kostencategorie
6425000, overige inkomensoverdrachten).

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Op basis van inhoudelijke en financiële verantwoording wordt beoordeeld:
. of de activiteiten waarvoor subsidie is verleend zijn verricht én
r of er aan de bij verlening van de subsidie verbonden verplichtingen, voorwaarden en

eisen is voldaan.
Stichting Cultureel Lint Weert dient vervolgens een verzoek in om de subsidie definitief
vast te stellen.

Com mu n icatie/ participatie

Het bestuur van Stichting Cultureel Lint Weert wordt door middel van bijgevoegde
conceptbeschikking op de hoogte gebracht van uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

Marianne van de Ven, senior beleidsadviseur OCSWa

Extern:

Niet van toepassing

Bijlagen:

1. Subsidieaanvraag met projectplan, begroting en dekkingsplan
2. Conceptbeschikking subsidie 2019.
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