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Ingediend door:

Cultuurnota
Rvs Programmabegroting 2020
S. Schouten (CDA), R. Manshanden (GL), A. van der Geest (PW2010), S. Visser
(CU), S. Zeilemaker (PWF)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van
de raad van de gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 Tijdens de begrotingsraad op 8 november 2018 het amendement ‘Cultuurnota, scenario 3’
is aangenomen;
 in dit aangenomen amendement is besloten om een bedrag van 80.000 euro extra te begroten
voor de uitvoering van scenario 3, van de cultuurnota;
 in de begroting van 2020 de ‘kaasschaaf-methode’ is toegepast waardoor een bedrag van
slechts 30.000 euro staat opgenomen bij de Cultuurnota, scenario 3 (blz 62,
Programmabegroting 2020)
 er in het programmabegroting van 2020, 50.000 euro minder is begroot voor de Cultuurnota,
ten opzichte van het jaar 2019.
Overwegende dat:
 Musea, cultuurverenigingen en evenementen bijdragen aan de toeristische en recreatieve
aantrekkelijkheid van Medemblik;
 cultuur beleving en cultuur educatie van groot belang zijn voor de ontwikkeling, het welzijn
en daarmee het geluk en de gezondheid van mensen;
 de gemeente Medemblik de ambitie heeft om kunst en cultuur beter zichtbaar te maken;
 de ambtelijke organisatie binnen het totaal aan overheadskosten van bijna € 12 miljoen zelf
keuzes kan maken hoe deze overhead en bijbehorende functies in te zetten.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Aan het besluit toe te voegen:
1. 50.000 euro extra te begroten in 2020 voor de uitvoering van de Cultuurnota.
2. Dit bedrag incidenteel te dekken uit de overheadskosten 2020 door deze met € 50.000 te
korten (blz 9 in de begroting)
3. In navolging van basispunt 1 en 2 het subsidieplafond 2020 voor Kunst en Cultuur met € 50.000
te verhogen.
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