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lnspreken in de Gemeenteraad maandag 9 sept. z0tg

Subsidie Stichting Kunst in de Heemtuin 2020 e.v.

. Jammer dat ik hier weer sta voor het zelfde onderwerp als vorig jaar.

. U kent inmiddels onze brief en de achtergrond informatie.

. lk had gehoopt dat met uw motie van vorig jaar en een nieuw cultuurbeleid
Kunst in de Heemtuin voor de komende jaren veilig gesteld zou zijn.

. Voor 20L9 heeft dat gewerkt weliswaar met sprokkelen en een beperkte maar
toch fraaie expositie. Wij hebben dtk25% bezuinigd op alles waar mogelijk
binnen een behoorlijke kwaliteitsnorm en dat houden we zo,

o Nieuw cultuurbeleid is er nog niet en heeft naar ik hoor weinig prioriteit.
. Kortom we zijn weer bij af: geen nieuw beleid en ook niet opgenomen in de

begroting 2020 e.v.

. De Heemtuin is van de gemeente: behoort tot de vijf beste heemtuinen van
Nederland. Wtj maken die elk jaar nog een stuk aantrekkelijker met de

beelden, passend in de natuurlijke omgeving.
. De jaarlijkse beeldenexpositie wordt in Leiderdorp zeer gewaardeerd en

wordt goed bezocht. Er zijn vrijwel altijd mensen in de heemtuin. Ook op de
jaarmarkt van afgelopen weekend wordt zeer positief gereageerd.

. De gemeente is L2 jaar geleden gestart met beelden in de Heemtuin en heeft
dat na enkele jaren overgedragen aan een stichting.

. Wij beschouwen de gemeente nog steeds als de morele opdrachtgever en de
stichting voert uit voor Leiderdorp en de Leiderdorpers

. Het Stichtingsbestuur heeft nu wel gezegd; wij doen het goed of we doen het
niet en voor het goed doen is € 1.7.000 nodig, waarbij we rekenen op € 4000
extern en € 13.000 van de gemeente.

. Kortom dames en heren: de bal ligt weer bij u: gaan we door of was 2019 de
L2" en laatste expositie van Kunst in de Heemtuin. Kijkt u nog eens goed naar
de fraaie foto's bij de ingang van het gemeentehuis. Dat wilje toch niet
missen.

kunst
in de

7inspreken SDKIDH 9sept


