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Onderwerp: personele inzet onderdeel cultuur

Geachte raadsleden,

Tijdens de besprek¡ng van de Voorjaarsnota in de commissie Bedrijfsvoering-Inwoners
hebben wij toegezegd u schriftelijk aan te leveren de nadere onderbouwing voor prioriteit
26 "Impuls cultuurbeleid" Met deze brief willen wij u nader informeren.

Caseload en ambities
De ambities van onze gemeente op het terrein van cultuur zijn hoog. In het
coalitieprogramma 2Ot4-2O78 is een keur aan acties en ideeën opgenomen, die het profiel
van Weert op dit front moeten gaan bijkleuren. Rigoureus de bakens verzetten, nieuw
voor oud, lef, creativiteit, innovatie en inspiratie en tegelijkertijd (her)waarderen,
koesteren en blijven faciliteren van de goede dingen die we hebben; in een notendop zijn
dit de termen die vaak vallen. Het belang van cultuur en cultuurhístorie wordt daarbij
breed ingestoken: niet alleen als uiting van de identiteit en karakteristiek van de
Weertenaar of de behoefte aan een divers aanbod van actieve en recreatieve
cultuuruitingen, maar ook vanwege de spin off richting economische bedrijvigheid. Cultuur
en cultuur-historie zijn niet te onderschatten succesfactoren voor de lokale economie.

Een greep uit het Coaltieprogramma 2OL4-20t8:
. Terug naar 1 museumlocatie met aanvullende maatregelen gericht op het

verhogen van de aantrekkingskracht en het aantal bezoekers
¡ Activiteiten in het kader van de beleving van het culturele erfgoed versterken
o Onderzoeken of deel 3 van de Weerter Geschiedschrijving met hulp van particulier

initiatief kan worden gerealiseerd
¡ HerontwikkelingLichtenbergstimuleren
. Investeren in het Munttheater
o Onderzoeken mogelijkheden efficiëncy door bundeling aansturing culturele

instellingen
. Herbezinning subsidierelatie RICK
¡ Visie op (Collegeplein als) Cultuurplein Weert
. Versterking culturele projecten, nieuwe samenwerkingsvormen, basisvoorwaarden

creatief talent
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Voor een aantal van deze actiepunten geldt dat ze inmiddels zijn ingevuld of
afgeconcludeerd. Voor andere geldt dat ze nog volop in ontwikkeling zijn.

Via Kiezen met Visie heeft uw raad voorstellen geaccordeerd om op onderdelen beleid te
heroverwegen, maar ook voorstellen om die nieuwe impulsen handen en voeten te geven
In de recent aan u toegezonden Beleidskalender 2016 is een aantal thema's en projecten
opgenomen, die direct of indirect beslag leggen op de capaciteit voor cultuur:

. Museumnota

. Plan van aanpak realisering archiefbewaarplaats

. Besluitvorming positionering leeszaal-/kantoodunctie archief

. Jaarverslag 2015 erfgoedcluster
o Cultuurnota
. Besteding budget omvormingsfonds culturele innovatie
¡ Voostel restyling entree Munttheater
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o Herziening subsidiebeleid
¡ Inzet combinatiefunctionarissen
¡ Notitieherijkingarcheologiebeleid

Aan deze opsomming kunnen nog worden toegevoegd de zaken die "going concern" zijn
(o.a. voorbereiding uitvoeringsovereenkomsten 2Ot7-2O19 professionele instellingen) en
actuele ontwikkelingen die om (re)actie vragen. In dit verband kan gedacht worden aan
bijvoorbeeld:

¡ De intensivering van de samenwerking tussen rijk, provincie Limburg en
Llmburgse gemeenten op het vlak van cultuureducatle;

. Urban culture;

. Voorbereiding van Horne-jaar (2018);
¡ Provinciaal programma DOOR(muziekonderwijs)

Capaciteitsproblemen
De afgelopen periode tekende zich al af dat de voor de cultuurportefeuille beschikbare
capaciteit niet volstond/volstaat om de ambities op alle onderdelen in concrete actie te
vertalen. Gegeven de financiële situatie van de gemeente en de behoefte zo scherp
mogelijk aan de wind te zeilen, is alles op alles gezet om zo maximaal mogelijk de
ambities te realiseren. Binnen de bestaande formatie is alle flexibiliteit om de inzet van
capacite¡t te heralloceren, benut. Inmiddels, bijna halverwege 2016, stellen wij vast dat er
nog steeds (te veel) spanning is tussen vraag en aanbod. Tegen deze achtergrond hebben
wij besloten om voor 2016 aanvullende capaciteit te organiseren. In het kader van de
prioriteiten 2017 (Voorjaarsnota, Gemeentebegroting 2OL7) zijn voorstellen opgenomen
die een continuering van de extra inzet voor de jaren 2Ot7 en 2018 beogen.

Uitvoering/evaluatie
Ons standpunt is dat de personele inzet op het terrein van cultuur moet worden uitgebreid
met 2 fte voor de duur van het restant van deze collegeperiode. Eind 2018 kan
geëvalueerd worden waar we staan in relatie met de geformuleerde ambities en wat dit
betekent voor de situatie vanaf 2019.

Slot
Wij vertrouwen u hiermede de geTnformeerd te hebben
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