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Datum: Zutphen, 22 mei 2017
Betreft: Schriftelijke vragen conform art. 3.37 van het reglement van orde over de Stichting Cultuur en
erfgoed & de Incidentele cultuursubsidie.

Aan: College van B&W Zutphen

Bij de in oktober 2016 aangenomen Cultuuragenda is aangegeven dat er in december een Stichting Cultuur
en erfgoed opgericht zou worden die een aantal taken van de gemeente zou overnemen. Half maart 2017
heeft het college laten weten dat het nog niet gelukt is een voltallig bestuur voor de stichting te formeren.
Vraag 1: Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot oprichting van de Stichting Cultuur en
erfgoed?
De beoogde stichting zou een cultuurmakelaar in dienst nemen om initiatieven op het gebied van cultuur te
verbinden en te stimuleren. Met het uitblijven van de stichting is er nog geen cultuurmakelaar. Wel is er
een nieuwe cultuurambtenaar die de contacten onderhoudt.
Vraag 2: Welke mogelijkheden zijn er om de eerder voorgestelde werkzaamheden van de cultuurmakelaar
permanent bij de cultuurambtenaar te beleggen? (Het werkterrein wordt daarmee meer verlegd naar
buiten het gemeentehuis waarmee invulling gegeven wordt aan het concept van de ‘nieuwe’ ambtenaar
die in verbinding staat met de samenleving.)
Eén van de taken die bij de nieuwe stichting belegd zou worden is het beheer van de Incidentele
cultuursubsidie om, buiten de gesubsidieerde cultuurinstellingen in de gemeente, kleinschaliger culturele
festivals, projecten en activiteiten te ondersteunen. Aangezien de stichting nog niet werkzaam is, is de
toekenning van de subsidie weer bij de gemeente belegd.
Nu ontvangen wij signalen dat ook de regulier gesubsidieerde instellingen bijdragen ontvangen uit deze
subsidieregeling. Wij maken ons zorgen over de kleine initiatieven die hier mogelijk de dupe van worden.
Vraag 3: Deelt u als college onze zorgen over de besteding van de Incidentele cultuursubsidie en hoe zorgt
u er voor dat de geldelijke ondersteuning daar terecht komt waar hij voor bedoelt is, namelijk bij de kleine
culturele initiatieven in onze gemeente?
Vraag 4: Graag ontvangen wij een overzicht van toegezegde incidentele cultuursubsidie voor 2017.

In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groet,
Dorien Bogerd,
Stadspartij Zutphen-Warnsveld

