AMENDEMENT culturele omvorming
De gemeenteraad van Leeuwarden, in vergadering bijeen op 27 juni 2011, behandelende
het visiedocument ‘Omvorming Kunst en Cultuur in Leeuwarden’,
Overwegende dat:











In het visiedocument ‘Omvorming Kunst en Cultuur in Leeuwarden’
verzelfstandiging en talentontwikkeling voor jong en oud onvoldoende is
gewaarborgd;
Diverse partijen het belang van een cultureel centrum onderstrepen;
Alle partijen groot belang hechten aan constructief overleg tussen het
college en de culturele instellingen;
Op basis van diverse al afgeronde onderzoeken een toekomstvisie voor de
gehele culturele infrastructuur ontbreekt;
Het alternatieve plan ‘Kunstplein’ een goede oplossing biedt voor diverse
knelpunten in het visiedocument; de kwaliteit van cultuureducatie in een
doorlopende leerlijn gewaarborgd blijft en de frictiekosten beperkt blijven;
In ‘Kunstplein’ geen aparte marketeer (ad € 85.000,-) gefinancierd wordt;
Het visiedocument niet uitgaat van het gehele geoormerkte budget voor
cultuureducatie (ad € 70.000,- ) van € 10,90 per kind voor vier jaar;
De voorgestelde begroting visiedocument ad € 714.000,- leidend is voor de
middelen bestemd voor cultuureducatie;

Besluit:







Het alternatieve plan ‘Kunstplein’ in goed overleg met de huidige organisatie voor
cultuureducatie (namelijk de Stichting Parnas) vorm te geven;
De subsidie van € 1.400.000,- aan de Stichting Parnas (inclusief commissie GML)
per 2013 te beëindigen en de begrote frictiekosten van € 1.320.000,- in te zetten;
Vanaf 2013 het voorgestelde begrotingsbedrag van € 714.000,- (min € 85.000,-)
in te zetten (samen met de geoormerkte basisschoolgelden) voor cultuureducatie;
De gewenste gezamenlijke huisvesting concreet te faciliteren, en de kritische
opdracht mee te geven om externe commerciële aanbieders te huisvesten;
Totale middelen tot een bedrag van € 400.000,- uit Full Sustainable City middelen
te trekken, waarbij duurzame culturele investeringen ook renderend zijn;
Een toekomstvisie voor de gehele culturele infrastructuur voor de begroting van
2012 aan de raad voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag,
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