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Cultuurmakelaar en Adviseur Kunst&Cultuur gaan door
Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de functies van Cultuurmakelaar en Adviseur
Kunst&Cultuur in 2013 te continueren. De Cultuurmakelaar vormt sinds 2010 samen met het
Cultuurplatform en de gemeentelijke Adviseur Kunst&Cultuur een nieuwe structuur voor advies en
samenwerking in de Helderse cultuursector. De rol van de makelaar is onder meer het ontwikkelen
van nieuwe en ondersteunen van bestaande culturele initiatieven en evenementen.
Dit leverde het afgelopen jaar tal van nieuwe activiteiten op, zoals:
- het lanceren van de website Topcultuurmakelaar.nl, met een uitgebreide evenementenkalender en een digitaal uitwisselingsplatform;
- het samen met vrijwilligers organiseren van het eerste Helderse Korenfestival;
- het leveren van drijvende bijdragen aan de organisatie van het culturele sideprogramma van
het Clipper Event 2012;
- het samen met het Cultuurplatform leggen van de eerste fundamenten voor het culturele
sideprogramma van Sail Den Helder 2013.
Deze activiteiten en de vele niet genoemde, geven alle vorm aan de feitelijke kern van de functie van
makelaar: het zijn van verbinder tussen partijen, publiek en aanbieders van kunst- en cultuur
Een belangrijke rol voor de Cultuurmakelaar is het ondersteunen van het Cultuurplatform, dat aan
partijen in zowel de professionele als amateur kunst- en cultuurwereld een podium biedt voor
uitwisseling van ideeën en ervaringen en samenwerking en daarmee bijdraagt aan de ontwikkeling
van kunst en cultuur in Den Helder. Het platform is ook adviseur van het college. Zo heeft zij het eind
2012 het college geadviseerd over de gevolgen van de gemeentelijke bezuinigingen in en voor de
cultuursector.
De functie van Cultuurmakelaar wordt gecombineerd met een functie bij schouwburg De Kampanje,
waar ook de werkplek is van de makelaar. Gemeente en schouwburg delen de kosten.
Adviseur Kunst&Cultuur
Het gaat hier om een onafhankelijke externe adviseur voor het college van B&W. Afgelopen periode
was hij nauw betrokken bij de doorontwikkeling van de Kunstuitleen en het daar onder brengen van
het gemeentelijk kunstbezit. Dit in het kader van het ontwikkelen van een nieuw, algemeen
informatiecentrum op Willemsoord, waarvan ook de nieuwe Kunstuitleen deel uit maakt.
De adviseur is ook betrokken bij de toepassing van de zogenaamde percentageregeling bij bouw- en
infrastructurele projecten waarvoor de gemeente (mede)opdrachtgever is. Op basis van deze regeling
is een deel van de projectbegroting bestemd voor kunsttoepassingen, zoals een lichtobject in het
nieuwe zwembad.
Raadsbesluit
Ons voorstel bieden wij de Raad aan ter behandeling in zijn vergadering van 2 september 2013. De
raadscommissie Maatschappelijke ontwikkeling zal het raadsvoorstel op 24 augustus 2013 van een
pre-advies voorzien.
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