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Raadsvoorstelnummer: 2018-046

Onderwerp: Collegeprogramma 2018-2022

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op: 18 september 2018

overwegende dat:

- de raad in 2017 in de Cultuurvisie heeft bepaald dat er in Houten behoefte is aan festivals die 
verbinden, verlevendigen, de identiteit versterken en dat dergelijke evenementen financieel 
ondersteund moeten worden

- deze ambitie onvoldoende in het Collegeprogramma tot uiting komt en daarom om aanscherping 
vraagt

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
De eerste zin van beslispunt 1 als volgt te formuleren:

Het collegeprogramma 2018-2022 Duurzaam, ondernemend en dichtbij als uitwerking
van het coalitieakkoord en als inhoudelijk beleidskader voor de komende bestuursperiode vast te
stellen, met dien verstande dat de tekst onder paragraaf 3.4.7. als volgt wordt aangevuld:

- Als uitgangspunt geldt dat het Evenementenfonds in enigerlei vorm wordt gecontinueerd 
uitgaande van een structureel budget dat bovendien rekening houdt met een grotere behoefte aan 
ondersteuning en mogelijk meer financiële middelen voor de stimulering van evenementen in 
Houten in de komende járen;

- De financiële effecten worden verwerkt in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022. 

Toelichting
Als onderdeel van de Cultuurvisie heeft de raad in haar beleid opgenomen dat festivals en evenementen horen bij 
de cultuurvisie die Houten voor ogen heeft. Dat festivals en evenementen bijdragen aan artistieke vernieuwing, 
het bereiken van een groot en divers publiek, aan ondernemerschap en bijdraagt aan het versterken van de band 
met de samenleving. Met het budget van het Evenementenfonds wordt er financiële basis gelegd die tevens 
cofinanciering uit andere fondsen eenvoudiger maakt.
Sinds de instelling van de Evenementenfonds in 2017 hebben twee aanvraagronden plaatsgevonden en de 
behoefte blijkt enorm. De verwachting is dat de komende járen meer initiatieven hun weg naar het fonds zullen 
vinden.
De ambitie over het versterken van de infrastructuur voor festivals en evenementen zoals verwoord in het 
Collegeprogramma sluit onvoldoende aan op de Cultuurvisie. Het college geeft aan "meer evenementen" te willen. 
Deze belofte wordt mogelijk door continuering en mogelijkheid tot uitbreiding van de nu beschikbare middelen. In 
het collegeprogramma wordt de belofte afhankelijk gemaakt van een evaluatie die pas vanaf 2020 uitsluitsel geeft. 
Bovendien is het onnodig om de partners die zich inzetten voor het realiseren van deze festivals in onzekerheid te 
houden. Financiële mogelijkheden en kaders zijn cruciaal voor hen, mede omdat zij als organisator (persoonlijk) 
financiële risico’s lopen. Daarnaast vergt de voorbereiding van festivals en evenementen een lange doorlooptijd: 
het huidige voornemen om in 2019 besluiten te nemen over de omvang en wijze van ondersteuning vanaf 2020, 
zet het al dan niet door gaan van festivals in de komende járen op losse schroeven.
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