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Onderwerp:  Invulling in 2013 van de functies Adviseur Kunst&Cultuur en Cultuurmakelaaer  

 

Gevraagde besluiten: 

1. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft 

tegen het voorgenomen besluit van B&W om op grond van de uitkomsten van de evaluatie van de structuur 

voor advies en samenwerking tot en met 2012 een (vervolg)overeenkomst te sluiten met de Adviseur 

Kunst&Cultuur voor de levering van diensten in het jaar 2013, waarvoor een bedrag van maximaal 15.000 

euro beschikbaar is op de Programmabegroting 2013, of om de volgende wensen/bedenkingen kenbaar te 

maken: 

2. Op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet het college te berichten dat de raad geen bedenkingen heeft 

tegen het voorgenomen besluit van B&W om om op grond van de uitkomsten van de evaluatie van de 

structuur voor advies en samenwerking tot en met 2012 aan schouwburg De Kampanje een subsidie van 

25.000 euro te verlenen als gemeentelijke bijdrage in het aandeel Cultuurmakelaar in de bij De Kampanje 

aanwezige combinatiefunctie Cultuurmakelaar/medewerker schouwburg, waarvoor middelen beschikbaar 

zijn in de Programmabegroting 2013, of om de volgende wensen/bedenkingen kenbaar te maken: 

 

Publiekssamenvatting 

In 2007 stelde de gemeenteraad de Kadernota Cultuur vast. Het collegebesluit van 9 maart 2010 gaf invulling 

aan een van de opdrachten daarin: het ontwikkelen van nieuwe, eigentijdse advies- en samenwerkingsstructuur 

op het gebied van professionele en amateur kunst- en cultuurbeoefening. Deze structuur bestaat uit een 

Cultuurplatform (ingesteld voor onbepaalde tijd), een onafhankelijke Adviseur Kunst&Cultuur aan het college 

(opvolger Adviescommissie voor de Beeldende Kunst) en een Cultuurmakelaar. De looptijd van de met de 

Adviseur Kunst&Cultuur gesloten overeenkomst voor levering van diensten liep op 31 december 2012 af, net 

als de periode van de subsidie aan De Kampanje voor het gemeentelijk aandeel in de dubbelfunctie 

Cultuurmakelaar/medewerker schouwburg.  

 

Eind 2012 is het functioneren van de nieuwe structuur voor het eerst geëvalueerd. Op grond van de positieve 

uitkomst daarvan wil het college – onder nadere voorwaarden - hiermee doorgaan. De financiële grondslag voor 

daadwerkelijke effectuering van deze wens verviel echter, toen de raad op 7 november 2012 bij behandeling 

van de concept-Programmabegroting 2013 het amendement 6-10/2012 aannam. Daarmee kregen de in het 

ontwerp opgenomen middelen voor continuering van de functies van adviseur en makelaar een ander doel: het 

in het kader van Wijkgericht werken aanstellen van een coördinerend wijkmanager.  

 

Instelling en opheffing van functies is een bevoegdheid van het college, de raad stelt via begroting al dan niet 

middelen beschikbaar voor het effectueren daarvan. Het college wil op grond van de positieve uitkomsten van 

de evaluatie tot en met 2012 ook na 1 januari 2013 doorgaan met de Adviseur Kunst&Cultuur en 

Cultuurmakelaar. De vraag aan de raad is nu om te besluiten toe te staan dat het college de middelen in 2013 

inzet voor het oorspronkelijk beoogde doel. Daarmee blijven de middelen die met amendement 6/10-2012 

bestemd zijn voor de coördinerende wijkmanager vanaf 2014 onverlet. 

 

Inleiding 

De functies van Adviseur Kunst&Cultuur en CultuurMakelaar zijn onderdeel van de bij B&W-besluit van 9 maart 

2010 ingestelde “...eigentijdse structuur voor advies en samenwerking op het gebied van professionele en 

amateurkunst”. Het college gaf daarmee invulling aan een van de opdrachten uit de in 2007 door de 

gemeenteraad vastgestelde Kadernota Cultuur. Instellen en opheffen van de functies van adviseur en makelaar 

zijn daarmee een bevoegdheid van het college. De raad stelt via begroting al dan niet middelen beschikbaar om 

daadwerkelijke invulling mogelijk te maken. 
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Op 31 december 2012 eindigden de eerste overeenkomst voor levering van diensten (basistaken) door de 

onafhankelijke gemeentelijke Adviseur Kunst&Cultuur en de eerste subsidieperiode voor het aandeel 

Cultuurmakelaar in een combinatiefunctie bij schouwburg De Kampanje. Evaluatie van de ervaringen met beide 

functies moest uitwijzen, of deze gecontinueerd konden worden. De voorlopige uitkomsten boden daarvoor 

voldoende aanleiding en in de ontwerp-Programmabegroting 2013 werd voorzien in middelen daartoe.  

 

Bij amendement 6/10 dd 7 november 2012 zijn deze middelen echter geheralloceerd voor aanstelling van een 

coördinerend wijkmanager. Daarmee verviel de financiële grondslag voor daadwerkelijke continuering van de 

adviseur en makelaar. Laatst genoemde kon op basis van een door B&W goedgekeurde voorziening in de 

boeken van schouwburg De Kampanje nog tot 1 juli 2013 functioneren.  

 

Ook de definitieve uitkomsten van de evaluatie geven aan, dat de inhoudelijk en waar nodig ook daadwerkelijke 

bijdragen die de adviseur en de makelaar leveren aan ontwikkelingen in en van het Helderse kunst- en 

cultuurveld alle reden geven om hun functies na 1 januari 2013 te continueren. Voorwaarde daarbij is wel, dat 

de bij de evaluatie geconstateerde verbeter- en aandachtspunten zo snel mogelijk worden opgepakt.  

De volledige evaluatie vindt u in het bij dit advies gevoegde Evaluatie-memo van 2 juli 2013 (ID13.01826). 

 

Verwijzende naar de RI13.0107 dd 2 juli 2013 stellen wij vast dat de middelen die met uw amendement van 

6/10 van 7 november 2012 voor de wijkmanager werden bestemd, in 2013 niet voor dat doel zullen worden 

aangewend. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om in 2013 alsnog de culturele functies te continueren.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Cultuur is een belangrijke pijler onder het stedelijk voorzieningenniveau en draagt in actieve en passieve zin in 

hoge mate bij aan een goed leef-, verblijfs- en ondernemersklimaat. De bijdrage aan het stedelijke imago is 

daarmee evident. Cultuur is gebaat met een zo stimulerend mogelijk cultuurklimaat. De adviesstructuur waarvan 

de CultuurMakelaar en de Adviseur Kunst&Cultuur deel van uitmaken is een belangrijk instrument om dat 

klimaat te waarborgen en te ontwikkelen. 

 

Kader 

De evaluatie gebeurt binnen en met de volgende kaders en referenties: 

 De Strategische Visie 2010-2025 

 De van de Strategische Visie afgeleide Sociale Structuurvisie 2011 

 De Kadernota Cultuur 2007 en de evaluatie daarvan in 2010 in de commissie Maatschappelijke 

Ontwikkeling  

 Het B&W besluit van 9 maart 2010 tot instelling van de nieuwe advies- en samenwerkingsstructuur. 

 De respectievelijke benoemingsbesluiten van de Adviseur Kunst&Cultuur en de Cultuurmakelaar 

 De door de gemeenteraad op 7 november 2012 aangenomen amendementen 6/9-2012 en 6/10-2012 

 Raadsinformatiebrief RI13.0107 

 

Argumenten 

Het als bijlage bij dit advies
1
 gevoegde Evaluatiememo bevat de uitkomsten van de evaluatie van de structuur 

en zijn onderdelen over de periode 2010-2012. De uitkomsten daarvan leiden tot onze wens om op de 

ingeslagen weg door te gaan. Het is wel nodig dat in samenspraak met alle betrokken partijen doorontwikkeling 

plaatsvindt. 

 

Met uw besluit van 7 november 2012 (amendement 6/10-2012) verviel voor ons echter de financiële grondslag 

om deze wens ook te effectueren. Dit leidt naar onze mening tot terugval van tot nu toe bereikte resultaten, 

stagnatie of zelfs stopzetting van in gang gebracht ontwikkelingen, verlies van deskundige maar ook 

noodzakelijk gebleken inhoudelijke advisering en van waardevolle netwerken. Met hun inhoudelijke advisering, 

bijdragen aan allerlei ontwikkelingen en evenementen dragen de adviseur en makelaar in een positieve en 

waardevolle manier bij aan niet alleen de (culturele) ontwikkeling en promotie van de stad, maar ook aan de 

leefklimaat in het algemeen.  

 

De onder 1. en 2. bedoelde besluiten behoren in feite tot ons beslissingsdomein. Gelet echter op de in 

november 2012 door u aangenomen ammendementen achten wij het toch bestuurlijk opportuun om u de 

gelegenheid te geven uw eventuele bedenkingen en/of wensen aan ons te laten weten.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

De structuur won ondanks de aanloopproblemen de afgelopen jaren in toenemende mate waardering en steun 

uit het kunst- en cultuurveld. De rendementen van samenwerking e.d. werden onderkend, evenals de noodzaak 

tot verdergaande doorontwikkeling. Uit het culturele veld kwamen dan ook felle protesten tegen het 

voorgenomen schrappen van de budgetten voor herbenoeming van de Kunstadviseur en de Cultuurmakelaar. 

                                                      
1
 Memo evaluatie Adviseur Kunst&Cultuur en Cultuurmakelaar dd 2 juli 2013 
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Het cultuurplatform en de kerngroep daaruit, maar ook enkele afzonderlijke culturele partijen pleitten daarbij met 

klem voor het vinden van middelen om de continuering van de functies Cultuurmakelaar en kunstadviseur 

mogelijk te maken.  

 

Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat de voorgenomen besluiten van het 

college de uitoefening van een bevoegdheid van het college van Burgemeester en wethouders betreft. 

 

Financiële consequenties  Dekking advieskosten Adviseur Kunst&Cultuur (basistaken) uit Programmabegroting 2013, 15.000 euro op 

declaratiebasis voor het jaar 2013.  Dekking subsidie voor het gemeentelijke aandeel Cultuurmakelaar in combinatiefunctie CultuurMakelaar / 

medewerker bij schouwburg De Kampanje uit de Programmabegroting 2013, 25.000 euro voor het jaar 

2013.  

 

Communicatie: persbericht 

 

Realisatie: na besluitvorming door de raad betrokken partijen over uitkomst informeren.  

 

 

Den Helder, 2 juli 2013. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

ir Ph. Salm  
  

 


