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Geachte gemeenteraad van Gouda,
Bij de behandeling van de Voorjaarsnota op 22 juni 2011 heeft uw raad motie 9, ingediend door de fractie
van de ChristenUnie en meeondertekend door de fracties van de SGP en het CDA, betreffende de makelaar
amateurkunst in meerderheid aangenomen. Het dictum van de motie luidt: “Verzoekt het college de
bezuiniging op Kunstpuntgouda zodanig vorm te geven dat de makelaar amateurkunst kan blijven.”
Graag informeer ik u over de huidige stand van zaken.
Financiering makelaar amateurkunst
De makelaar amateurkunst is een autonome functie die ondergebracht is bij Kunstpuntgouda. De aansturing
van de makelaar amateurkunst behoort tot de directe verantwoordelijkheid van Kunstpuntgouda. De
eindverantwoordelijkheid over de inzet van de middelen ligt bij de gemeente Gouda.
Het totaal beschikbare budget voor de makelaar amateurkunst is € 20.072,00.
Er is naast het boven genoemde bedrag voor het steunpunt amateurkunst geen gemeentelijke subsidie
beschikbaar voor – incidentele – activiteiten, hiervoor moet een andere externe financieringsbron gevonden
worden zoals bijvoorbeeld het Programma Cultuurparticipatie van de provincie Zuid-Holland.
Bezuinigingen
Kunstpuntgouda heeft nu en krijgt ook in de komende jaren een gemeentelijke bezuiniging van in totaal
€ 350.000,00 te verwerken. Die bezuinigingen worden als volgt gefaseerd:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

€ 50.000,00
€ 150.000,00
€ 175.000,00
€ 225.000,00
€ 350.000,00

Motie
In 2011 hebben de bezuinigingen geen weerslag gehad op de functie van makelaar amateurkunst. Uw raad
heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota 2012 middels een motie aangegeven dat de bezuinigingen op
Kunstpuntgouda niet ten koste mogen gaan van de makelaar amateurkunst. Op dit moment kan ik uw raad
meedelen dat voor het jaar 2012 de makelaar amateurkunst voor de stad behouden lijkt te blijven.
Kunstpuntgouda heeft een aanvraag ingediend bij het Programma Cultuurparticipatie van de provincie ZuidHolland. Begin 2012 wordt duidelijk of de provincie Zuid-Holland de aanvraag honoreert. Het bestuur van
Kunstpuntgouda en de gemeente Gouda zullen om de tafel gaan zitten om nieuwe subsidieafspraken te
maken indien de aanvraag niet wordt gehonoreerd.

Memoraad_20111020

Na 2012
Het Programma Cultuurparticipatie van Zuid-Holland 2009 - 2012 wordt mede gefinancierd vanuit het
landelijk Fonds Cultuurparticipatie op basis van landelijke afspraken tussen het Ministerie van OCW, het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze afspraken en de
financiering vanuit het Fonds Cultuurparticipatie lopen eind 2012 af. Het Rijk en de gemeenten willen ook na
2012 meerjarige afspraken maken. De provincie Zuid-Holland heeft laten weten cultuurparticipatie primair
een gemeentelijke verantwoordelijkheid te vinden. In de toekomst ziet de provincie Zuid-Holland alleen nog
een taak voor zich weggelegd op het gebied van cultuurparticipatie als het gaat om monumentenzorg en
cultureel erfgoed. Wat de concrete gevolgen zijn van deze provinciale koerswijziging voor
cultuurparticipatiegelden is op dit moment nog niet duidelijk. Daarover is ook binnen de provincie ZuidHolland en tussen de provincie en het Ministerie van OCW nog een discussie gaande. Het is nu al wel
verstandig rekening te houden met een terugval waar het gaat om provinciale bijdragen voor
cultuurparticipatie in het algemeen en dus ook aan de functie van makelaar amateurkunst.
Het bestuur van Kunstpuntgouda is zich bewust van deze ontwikkelingen die mogelijk verstrekkende
gevolgen kunnen hebben.
Conclusie
De gemeentelijke bezuinigingen op Kunstpuntgouda hebben in het jaar 2011 geen gevolgen gehad voor de
functie van makelaar amateurkunst. Dit zelfde lijkt ook op te gaan voor 2012. Begin 2012 komt daar meer
duidelijkheid over. Om de structurele financiering van de makelaar amateurkunst de jaren daarna te
garanderen zal bij afwezigheid van externe middelen in 2012 samen met Kunstpuntgouda bekeken moeten
worden welke activiteiten tot de kerntaken behoren van Kunstpuntgouda en welke activiteiten een lagere
prioriteit hebben. Zoals in dit memo aangegeven zal Kunstpuntgouda in de komende jaren nog fors moeten
bezuinigen. Op het gebied van efficiency is dan de winst behaald die er te halen is.

Met vriendelijke groet,

Daphne Bergman,
wethouder
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