Motie ex artikel 36 Reglement van Orde voor de vergadering van de gemeenteraad van
Heerenveen
Van

: D66, GL

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

:8

Onderwerp

: Algemene Subsidieverordening

Datum raadsvergadering : 19 december 2016

Overwegende dat:
 Activiteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 bieden voor de positieve
uitstraling van het bestaande culturele aanbod van Heerenveen in de volle breedte;
 De gemeente Heerenveen tot nu toe geen extra investering heeft gedaan om
activiteiten die in dit kader worden georganiseerd te ondersteunen of te stimuleren;
 De heroverweging van de Culturele Kaders pas in de begroting van 2018 hun weerslag
zullen hebben.
Spreekt uit/constateert dat:
Het wenselijk is om een incidentele een subsidie in het leven te roepen die het bestaande
culturele aanbod al in het jaar 2017 ondersteunt en / of stimuleert in het voorbereiden
van (aanvullende) activiteiten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018.
Verzoekt het college/ draagt het college op:
 Een nadere regel op te stellen binnen de Algemene Subsidie Verordening, artikel 3 en
deze te publiceren voor 1 februari 2017;
 Bij de formulering van deze nadere regel rekening te houden met de volgende kaders:
- het gaat om een aanvullende subsidie met een totaal plafond van € 60.000;
- de gesubsidieerde activiteit moet aanvullend zijn op bestaande culturele activiteiten
en samenhangen met Culturele Hoofdstad 2018;
- voor de subsidie komen uitsluitend een deel van de redelijk gemaakte kosten in
aanmerking: 75% voor algemene (amateur) instellingen, 50% voor professionele
instellingen;
- per subsidie geldt een maximum van € 15.000;
- aanvragen kunnen tot 1 juni 2017 worden ingediend;
- aanvragen zullen op basis van door het College nader te formuleren
kwaliteitscriteria worden beoordeeld en toegekend;
 Voor de dekking van deze subsidie gebruik te maken van de bij amendement op het
verzamelbesluit 2016-5 beschikbaar te stellen middelen.

Ingediend door: D66, GL, PvdA, CDA, VVD
Deze motie is:

□ Aangenomen □ Verworpen

□

Ingetrokken

Stemverhouding: Fractie(s) voor:______________ Fractie(s) tegen:_______________
Handtekening griffier:

