
¥ 
Memo 
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Aan: Gemeenteraad 

Van: Raadsgriffie  

Onderwerp: Voorstel Adviseur Kunst & Cultuur en Cultuurmakelaar  

 

 

In de vergadering van de commissie Maatschappelijke ontwikkeling van 26 augustus 2013 is het voorstel 

tot invulling van de functies Adviseur Kunst & Cultuur en de Cultuurmakelaar besproken. Naar aanleiding 

hiervan is de vraag gesteld waarom er hier sprake is van een wensen en bedenkingen procedure.   

 

Op grond van artikel 169, lid 4 Gemeentewet geeft het college van burgemeester en wethouders de raad 

vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, 

g en h, indien de raad daarom verzoekt of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de 

gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is 

gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. 

 

In het voorliggende voorstel wordt gevraagd een overeenkomst te sluiten met de Adviseur Kunst &Cultuur 

en aan Schouwburg De Kampanje een subsidie te verlenen als gemeentelijke bijdrage in het aandeel 

Cultuurmakelaar. Op grond van artikel 160, eerste lid, onder e is het college bevoegd tot privaatrechterlijke 

overeenkomsten te besluiten. De overeenkomst met de Adviseur Kunst en Cultuur valt hieronder. Het 

verlenen van een subsidie behoort eveneens tot de bevoegdheid van het college van burgemeester en 

wethouders en niet van de raad. Om deze redenen vallen deze onderdelen onder de wensen en 

bedenkingen procedure.   

 
In het raadsvoorstel merkt het college van burgemeester en wethouders hierover op dat de besluiten 
behoren tot het  beslissingsdomein van het college van burgemeester en wethouders; ‘Gelet echter op de 
in november 2012 door u aangenomen amendementen achten wij het toch bestuurlijk opportuun om u de 
gelegenheid te geven uw eventuele bedenkingen en/of wensen aan ons te laten weten’.  
 
Met deze opmerking sluit het college aan bij aan bij artikel 169, lid 4, Gemeentewet, waarin aangeven 
wordt ……indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente.  
  
 


