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vraag 1  
Over de financiële dekking van de cultuurnota. Het grootste deel komt uit de bestemmingsreserve. 
Hoeveel bedraagt de bestemmingsreserve thans? 
 
De bestemmingsreserve kunst bedraagt per heden € 54.000. Er vinden op dit moment nog boekingen 
plaats in het boekjaar 2011, het saldo kan afwijken van het saldo per 31-12-11. Dit voorbehoud is gemaakt 
in de nota, pagina 16. 
 
vraag 2 
Ligt de onttrekking uit de reserve voor 2013 en jaren daarna al vast, zo ja op basis waarvan en tot welk 
bedrag? 
 
Er vindt een jaarlijkse onttrekking uit de reserve ad 9.259,00 plaats, op basis van het beleidsplan Van Klei 
Naar Kunst. In de financiële verantwoording is deze onttrekking meegenomen in ambitie 3, actiepunt 8. 
 
vraag 3  
Kijkend naar het totaalpakket van voorgestelde activiteiten, kunt u aangeven voor welk bedrag voor de 
jaren 2012, 2013, 2014, 2015 extra dekking moet worden gevonden? 
 
De opgenomen activiteiten worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve en de huidige begroting, zoals 
aangegeven in het schema. Er kan geen inschatting gemaakt worden of en voor welk bedrag extra dekking 
benodigd is. Dit is afhankelijk van subsidiemogelijkheden via het rijk, de provincie of fondsen, momenteel 
zijn deze mogelijkheden nog onvoldoende inzichtelijk. Het rijk werkt aan een nieuwe subsidieregeling 
Cultuureducatie met kwaliteit, medio 2012 zal dit worden gepresenteerd. Naar verwachting zullen 
gemeenten aanspraak kunnen maken op een subsidiebedrag per leerling, met cofinanciering als 
voorwaarde. Hiervoor dient mogelijk extra dekking te worden gevonden. Wij zullen u informeren zodra wij 
hier meer duidelijkheid over hebben. 
 
vraag 4 
Is juist, dat het educatie-deel van de cultuurnota gedekt wordt uit het onderwijsbudget? 
 
Dat is juist. Voor de cultuureducatieve projecten die binnen het onderwijs plaatsvinden wordt een deel 
gedekt vanuit het onderwijsbudget, zoals dat ook in de afgelopen jaren het geval is geweest.  
 
vraag 5 
Waaruit bestaan de onderhoudskosten kunst in de openbare ruimte; graag een globale specificatie. 
 
Onderhoudskosten kunst in de openbare ruimte (begroot budget € 9.028,-) betreffen het regulier verzorgen 
van, opknappen en repareren van de kunstwerken in de openbare ruimte en de plek waar zij staan. Dit zijn 
niet reguliere onderhoudswerkzaamheden van de openbare ruimte, omdat het vaak kwetsbaar materiaal 
betreft. Er bestaat op dit moment geen onderhoudscontract.  
 
vraag 6 
Wat is de stand van zaken rond de kunst ter vervanging van de molen aan de Dwarswetering?  
 
Er is in samenspraak met de vertegenwoordigers van de omwonenden gestart met het selectieproces. De 
omwonenden en de Commissie Kunstzaken hebben een aantal kunstenaars voorgedragen die zullen 
worden benaderd om een voorstel voor een kunstontwerp te doen. De realisering van het kunstwerk wordt 
afgestemd op de werkzaamheden rondom de definitieve verplaatsing van de molen. 


