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Een oordeel vormen over het voorstel om geld ter beschikking te
stellen voor het Kunstencentrum Velsen
In 2011 is besloten tot een structurele bezuiniging van € 155.000 op de
kosten van het Kunstencentrum (KCV). Vanaf augustus 2011 heeft het
KCV diverse maatregelen getroffen om de bezuinigingen binnen haar
organisatie in te vullen en te voldoen aan de veranderende vraag van de
markt. Om tot een structureel financieel gezonde organisatie te komen
bleek een reorganisatie tot een compacte netwerkorganisatie
noodzakelijk. Het KCV heeft voor de omvorming van haar organisatie en
de reorganisatiekosten eind 2014 een maximale incidentele bijdrage van
€ 311.000 aan de gemeente gevraagd. Dit verzoek is op 24 maart 2015
bijgesteld tot € 250.000 voor de periode 2013 - 2015. Aan de raad wordt
voorgesteld dit bedrag gefaseerd ter beschikking te stellen aan het
Kunstencentrum. Bij de 1e bestuursrapportage 2014 is reeds besloten
tot dekking tot een bedrag van € 200.000. Dit bedrag is verwerkt in de
bestedingsvoorstellen bij de jaarrekening 2014. Voor de resterende
dekking wordt een bedrag van maximaal € 50.000 opgenomen in de 1e
bestuursrapportage 2015.
o fractiewoordvoerders spreken zich uit over het raadsvoorstel en
concept raadsbesluit, mogelijk met politieke vragen aan andere
fracties
o ruimte voor de woordvoerders voor debat onderling over de geuite
meningen (aanleiding kan ook een politieke vraag zijn)
o portefeuillehouder krijgt de mogelijkheid te reageren op geuite
meningen en vragen, mogelijk toezeggingen
o fractiewoordvoerders krijgen de gelegenheid om aan te geven of de
bijdrage leidt tot amendementen / aanpassingen op het concept
raadsbesluit, of moties om een uitspraak van de raad vast te
leggen.
o voorzitter concludeert namens de aanwezigen of het raadsvoorstel
en concept raadsbesluit voldoende is behandeld en naar de raad
kan, zo ja of het een hamerstuk (30 of 60 sec) of een debatstuk is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
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