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Beste heer/mevrouw,

Op 6 maaft 2019 stuurde u een mail met vragen ex artikel 40 RvO over de Annex en het
atelierbeleid. U vraagt naar de uitvoering en evaluatie van beide plannen uit de
Routeplanner Cultuur. Via deze brief ontvangt u antwoord op uw vragen.

1. De doelstelling van de Annex is drieledig:
- een positieve bijdrage leveren aan het draagvlak voor hedendaagse beeldende
kunst en vormgeving.
- een podium bieden voor jong en gevestigd talent.
- de kunst en vormgevingssector in de regio versterken.
Welke criteria zijn er om te beoordelen of de doelstelling is/wordt behaatd?

Criteria voor het evalueren van de Annex worden opgedeeld in tweeën

Evalueren van het programma:
o Aantal inschrijvingen, spreiding en variatie;
o Hoe wordt de inschrijving ontvangen binnen de sector?
o Hoe neemt de pers de exposities op?

Evalueren van het publieksbereik
o Bezoekersaantallen;
o Inhoudelijke reacties van publiek.

2. Is bekend of de doelstelling tot op heden is behaald?

Dat is nog niet bekend. Het jaarprogramma 2019 is van start gegaan in februari
2019 en de evaluatie over de eerste inschrijvingstermijn moet nog plaatsvinden,
Deze staat gepland in april 2019 en wordt uitgevoerd door de ad-hoc
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programmacommissie van de Annex. Daarnaast is er van mei 2018 tot en met
januari 2019 een invulling geweest die geleid heeft tot +/- 3000 bezoekers.

3. Een van de toelatingscriteria is dat kunstenaars en vorrngevers afkomstig zijn uit
de regio Weert of een sterke band hebben met Weert. Wat wordt bedoeld met
een sterke'band' hebben?

Met een sterke band wordt bedoeld: wonend in of afkomstig uit de regio Weet
Ook inschrijvers die bijvoorbeeld werkzaam zijn of een opleiding in de regio
hebben gevolgd komen in aanmerking.

4. Toelating tot de Annex is uitsluitend voorbehouden aan professionele
kunstenaars en vormgevers. De gemeente Weert bevordert met een jaarlijks
substantieel subsidiebedrag de amateurkunsten. Waarom hebben
amateurkunstenaars geen toegang tot de Annex in een tijd waarin er meer en
meer sprake is van grensvervaging tussen hoge institutionele kunst en
amateurkunst?

In de door de raad vastgestelde Routeplanner Cultuur staat benoemd dat hct
presentatiebeleid vorm geeft aan een expositieruimte voor professionele
kunstenaars. De criteria voor inschrijving geven hier invulling aan.

5. Hoe hoog zijn de jaarlijkse exploitatielasten van het project, inclusief de huur van
de locatie, en hoe zijn deze kosten gedekt binnen de begroting?

De exploitatiekosten van de Annex bedragen € 33.200,- per jaar. Dit is inclusief
de huur van de locatie. Het door de raad vastgestelde budget van de
Routeplanner Cultuur wordt ingezet voor de kosten van de Annex. Vanwege de
tijdelijke sluiting van het museum is er binnen het museumbudget ruimte voor
facilitaire ondersteu ning.

6. De Routeplanner Cultuur loopt tot en met 2020. Wordt in 2020 het proiect de
Annex beëindigd?

Monitoring en evaluatie over de uitvoering van de Routeplanner Cultuur is op dit
moment in volle gang. Deze resultaten zijn tevens input voor een nieuw
cultuurbeleid vanaf 2021. Het is te vroeg om te concluderen of de Annex ook na
2020 als expositieruimte wordt ingezet.

7. Is er in het te renoveren museum ruimte voor hedendaagse beeldende kunst en
vormgeving?

Objecten van moderne en hedendaagse kunst en vormgeving krijgen zoveel als
mogelijk een plek in de vaste presentatie van het toekomstige museum. Ook de
wisselexposities zullen voornamelijk onderwerpen en objecten van hedendaagse
kunstenaars en vormgevers betreffen.

8. Hoeveel personen hebben sedert de opening tot op heden de Annex bezocht?

Sinds de opening in mei 2018 hebben 3290 personen de Annex bezocht.



9. Een van de actiepunten in de Routeplanner Cultuur is het, voor een periode van
twee jaar, gratis ter beschikking stellen van een vijftal ateliers aan jonge
creatieven. Wat is er tot nu toe terecht gekomen van dit voornemen?

Tot op heden hebben zich geen (jonge) creatieven of kunstenaars gemeld die op
zoek zijn naar een atelier. Om die reden is er nog geen uitvoering gegeven aan
dit plan.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op Madelon van Hoef, beleidsadviseur Cultuur,
via (0495) 575 4O7 of m.van.hoef@weert.nl.
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