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College positief over Cultuurbedrijf
Als het aan het college van Noordoostpolder ligt, is de verzelfstandiging van
Culturele Zaken en de fusie met theater ‘t Voorhuys nabij. Het college stelt de
raad voor om een positief besluit te nemen over de vorming van een
Cultuurbedrijf op 1 januari 2015. De combinatie van verzelfstandiging en fusie
is de meest goedkope en minst risicovolle variant voor de gemeente. Voor het
Cultuurbedrijf is het de meest gezonde vorm om kunst en cultuur duurzaam in
de polder te ontplooien.
Alle culturele instellingen doen mee…
Ondanks een motie om vooralsnog museum Schokland er buiten te laten, vindt het
college het beter om alle culturele instellingen op te laten gaan in één Cultuurbedrijf.
Het ondernemingsplan is gebaseerd op deelname van het Muzisch Centrum, Museum
Schokland, de Kunstuitleen (samen Culturele Zaken) én Theater ’t Voorhuys. Door in
deze fase één instelling er buiten te laten, tast dit het ondernemingsplan aan en dat
vindt het college niet raadzaam.
en bouwen samen aan het culturele klimaat in Noordoostpolder
Volgens het college gaan de samengevoegde organisaties elkaar versterken. Niet alleen
in het opvangen van de onvermijdelijke bezuinigingen op de overheidsuitgaven, maar
vooral ook omdat de culturele sector een dynamische sector is waarin van tijd tot tijd
herbezinning en gezamenlijke strategievorming noodzakelijk is. Zeker als je kijkt naar
hoe de maatschappij verandert en wat het publiek en de scholen verwachten van kunst
en cultuur. Het Cultuurbedrijf vormt een organisatie die in kan spelen op nieuwe
ontwikkelingen en verwachtingen.
Principe-akkoord met de vakbonden
Er is een principe-akkoord gesloten over het sociaal plan met de vakbonden. Het
subsidiebedrag voor het Cultuurbedrijf bedraagt in 2015 € 2 miljoen en vanaf 2016 €
1.8 miljoen. De raad heeft het laatste woord over het Cultuurbedrijf. Dit besluit valt op
15 december 2014.
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