Aan de leden van de gemeenteraad

OCSW
Weert, 9 maart 2021

Onderwerp

: Beantwoording vragen van Mevr. Van den Bergh (VVD)

Geacht raadslid,

De antwoorden op de vragen van mevr. Duijsters en mevr. Van den Bergh hebben
geleid tot een tweetal nagekomen vragen van mevr. Van den Bergh, in deze brief
worden deze vragen beantwoord.

Vraag 1.
antwoord op vraag over focus op alles ipv focus op enkele kunstdisciplines: voorgaande
jaren werd op enkele disciplines gefocust. Nu op alles, zie Raadsvoorstel pg 1, onder
1.1. Waarom de keuze voor alles?
Antwoord:
We volgen hiermee de landelijke/provinciale lijn in het streven naar een divers aanbod.
Daarbij heeft Urban Arts zich intussen als volwaardig kunstdiscipline in Weert gevestigd
en is het niet meer noodzakelijk die extra aandacht aan dit specifieke genre te
besteden. Op basis van behoefte vanuit de sector/discipline kan er nu gekeken worden
op welke manier er ondersteuning wordt geboden zoals dat ook bij andere disciplines
gaat.
Vraag 2.
antwoord op vraag over inzicht in bedragen die culturele instellingen krijgen: verwezen
wordt naar Begroting 2021. Daar staat volgens mij alleen totaalbedrag in, niet specifiek
per instelling Munttheater, RICK, Bosuil, Bibliocenter en Museum W. En ook niet voor de
andere organisaties, activiteiten zoals genoemd in de vraag:
in genoemde cultuurroute wordt enkel gesproken over ca €152.000,--. In het
raadsvoorstel staat bij Onderwerp Cultuurbeleid 2021-2024. Het totale cultuurbeleid in
Weert omvat mi meer. Is een totaaloverzicht budgetten culturele sector beschikbaar?
Uitgesplitst in subsidies voor instellingen als RICK, Munttheater, Bosuil, Bibliocenter,
Stadslab0495, Theater de huiskamer, voor
evenementen als Bospop, Cultureel Lint, voor culturele verenigingen en stichtingen,
voor ondersteuning vanuit oa Punt Welzijn (cultuurcoaches, leescoaches, etc).
Graag ontvang ik dit overzicht alsnog.

Antwoord:
Subsidies Cultuurbeleid
Organisatie / vereniging
Munttheater
RICK
Muziekcentrum Bosuil
Bibliocenter
Streekomroep Weert FM
Muziekverenigingen
WOK operettekoor
Schutterijen
Toneelverenigingen
Zangverenigingen
Cultureel Lint
Filmhuis
Beiaardcomité
Bevrijdingsherdenking Stramproy
CVV De Rogsteakers
Jeugdpreensetreffe
St. Nicolaas Weert
Bospop
Kunst en Cultuur
Omvormingsfonds Culturele innovatie, waarde en lef
Combifunctionaris Cultuur
Combifunctionaris Leescoach
Evenementenbudget voor Sport en Cultuur

Bedrag in 2021
1.390.053
1.088.277
246.102
1.216296
39.163
66.000
0*
29.201
5.000
53.000
25.000
1.000
6.000
500
25.000
900
850
8.500
80.289
77.833**
20.000***
20.000***
50.000

* WOK operettekoor ontvangt alle even jaren € 12.000,- subsidie.
** Dit bedrag wijkt eenmalig af, zie voor verdere uitleg antwoord vraag 8 vorige brief.
*** Rijksmiddelen combinatiefuncties.
Theater de Huiskamer ontvangt geen structurele subsidie.
Stadslab0495 is gefinancierd uit de Routeplanner Cultuur, voorgesteld wordt die nu uit
de gelden Kunst en Cultuur te gaan financieren.

Met vriendelijke groet,

Hans Jansen
Hoofd afdeling OCSW

