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De raad van de gemeente Heeze-Leende in openbare vergadering bijeen op 25 juni 2018
Kennis genomen hebbend van:
het voorstel om een extra subsidie voor extra activiteiten georganiseerd door Bibliotheek Dommeldal en
Vrienden van de Bieb omdat er meer plannen zijn dan budget
Overwegende dat:
 Het gewenst is dat in ’t Perron een gevarieerd aanbod van activiteiten is, waarmee een breed publiek en
de verschillende doelgroepen daarbinnen worden bediend;
 Het risico groot is dat het subsidiëren van specifiek de bibliotheek leidt tot concurrentie binnen de
programmering in ’t Perron
 Het gewenst is dat de verschillende partijen die activiteiten aanbieden gezamenlijk tot afstemming
komen in de programmaraad
 De Bieb momenteel weinig bezoekers trekt met haar activiteiten
 De activiteiten van de Bieb een grote belasting geven op de beheerders van ’t Perron, zonder dat
hiervoor inkomsten naar ’t Perron vloeien
 Voor een permanente toekenning van een dergelijk budget uit een evaluatie de maatschappelijke
meerwaarde moet blijken evenals inzicht moet ontstaan in de mate waarin hiervoor subsidie
noodzakelijk is
Besluit het voorstel als volgt te wijzigen:
Wel in de begroting in 2019 en 2020 een bedrag voor subsidie op te nemen ter hoogte van 27.000 euro voor
het organiseren van culturele activiteiten, maar deze toe te kennen aan de programmaraad van ’t Perron
voor een evenredige inzet van subsidiemiddelen ten behoeve van een gevarieerd programma dat een breed
publiek bereikt. In 2020 volgt een evaluatie om de meerwaarde en het zelf kunnen dragen van activiteiten te
toetsen om te besluiten tot een eventuele voortzetting van de subsidie in 2021 en verder.
En gaat over tot de orde van de dag.
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