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In de Kaderstellende notitie ‘Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020 (september 2020) staat in
doelstelling 10 op pagina 7 dat er voorlopig geen nieuwe kunstwerken worden aangeschaft. De fractie
van het CDA is het eens met intrekken van de percentageregeling voor het aankopen van kunst (zoals
dat op 5 juli aanstaande ter besluitvorming wordt voorgelegd), maar heeft nog een aantal algemene
vragen over het toekomstig aankopen van kunst.
Vragen
1
2
3
4

Hoe vult het college deze term ‘voorlopig’ voor het niet aankopen van kunst?
Is er een termijn vastgelegd voor het afronden van het onderhoud van de huidige
kunstwerken?
Is er zicht op een vrij te komen budget voor het aankopen van kunst?
Heeft het college ten doel om als gemeente zelf ook weer nieuwe kunstwerken aan te
kopen of gaat het college uit van het uitgangspunt dat het aankopen en plaatsen van
kunst een initiatief van inwoners zelf dient te zijn (bijv. de rotonde Banterweg)?

Antwoord
Eerst als inleiding even wat meer context:
- We hebben een reserve BKC. Deze is bedoeld voor “onvoorziene uitgaven ten behoeve van
het Cultuurbeleid die niet gedekt kunnen worden uit structurele cultuurbudgetten en voor
eventuele reparatie en verplaatsing van kunstwerken in de openbare ruimte”
- Daarnaast is er een structureel onderhoudsbudget beschikbaar gesteld voor planmatig
onderhoud van onze kunst in de openbare ruimte door cluster IB.
1. De term ‘voorlopig’ hebben we opgenomen in de cultuuragenda met de bedoeling
‘zolang er niet anders wordt besloten’. We volgen daarmee eerdere amendementen van
de raad.
2. Het onderhoud aan de kunstwerken in de openbare ruimte is planmatig onderhoud,
door de jaren heen. Het is niet aan een termijn gebonden.
3. Nee. We zien binnen de huidige financiële kaders geen ruimte.
4. Het college koopt geen nieuwe kunstwerken aan, omdat dit in lijn is met het beleid. Dat
beleid vloeit voort uit eerdere amendementen van de raad. We hebben de beperkte
omvang van de reserve nodig om eventuele onvoorziene reparaties of verplaatsingen
uit te kunnen dekken.
Het college heeft niet het uitgangspunt dat het aankopen en plaatsen van kunst een
initiatief van inwoners moet zijn. Wel ondersteunen we waar mogelijk dergelijke
initiatieven van harte.
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