Vragen en toezeggingen Commissies 19-20-21 april 2021
Vragenhalfuur
Geen
Commissie Bestuur, financien en economie
Erfgoedbeleid
Wethouder Haagsma zegt toe om het beleid in 2023 opnieuw vast te stellen en dat er in 2022 met de
voorbereiding wordt begonnen middels een startnotitie richting de raad. Uitvoeringsprogramma 20132023 is nog steeds rechtsgeldig en leidend, zo stelt Haagsma.
Reactie college/tijdpad:
Zoals de wethouder tijdens de commissievergadering van 19-04-2021 heeft toegezegd wordt in
2022 gestart met de voorbereiding van een actualisatie van het erfgoedbeleid.
Commissie Woonomgeving
Commissie Samenlevingszaken
Lichtkunstwerk
Wethouder Haagsma zegt toe terug te komen op de vraag of de één-procent-regeling t.b.v. een
kunstobject bij grote bouwwerken nog steeds van toepassing is.
Reactie college/tijdpad:
In de raadsvergadering van 20 september 2012 stelde de raad de Verordening
percentageregeling beeldende kunst in de openbare ruimte gemeente Noordoostpolder
2013 vast. Deze is terug te vinden op:
(https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Noordoostpolder/
294290/294290_1.html ). In deze verordening is een percentageregeling opgenomen voor kunst
in de openbare ruimte.
In diezelfde vergadering besloot de raad dat het maximum bedrag voor de Reserve Beeldende
Kunst vast kwam te staan op € 500.000, waardoor de omvang van de reserve is afgeroomd.
Vanwege de hierdoor ontstane omvang van de Reserve Beeldende Kunst en Cultuurbeleid
(BKC) (was € 1 mio), konden we hieruit alleen nog de toen geplande verplaatsingen en het
verankeren van de bronzen beelden betalen plus onze bijdrage aan het landschapskunstwerk.
En zouden we de rest van de reserve gebruiken om te sparen.
Hierdoor werd sinds die tijd de percentageregeling feitelijk en in de praktijk niet langer
toegepast. Net zoals de Adviescommissie Beeldende Kunst nooit in het leven is geroepen. Dit
besluit had destijds meteen moeten leiden tot een voorstel tot intrekking van de
percentageregeling, maar dat is abusievelijk achterwege gelaten. Het college is er steeds van
uit gegaan dat we de percentageregeling hadden opgeheven. Dit blijkt dus formeel gezien
onterecht. Het college zal deze omissie herstellen. De verordening percentageregeling moet
nog met terugwerkende kracht worden ingetrokken. We zullen dit aan uw raad voorleggen.
In april 2016 is door uw raad het (toen) nieuwe Cultuurbeleid 2016-2019 vastgesteld. Daarin is
vastgelegd dat we geen kunstwerken meer aankopen en dat de Reserve Beeldende Kunst
alléén nog benut wordt voor kosten aan onderhoud en verplaatsing en reparatie uit deze en
voor onvoorziene uitgaven inzake het Cultuurbeleid.

