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Beslisnota voor de Gemeenteraad
Onderwerp: Subsidie MEERkunst Herdenking 75 jaar vrijheid
Voorgesteld besluit
de Gemeenteraad besluit:
1. Een subsidie van € 36.500 te verlenen aan stichting Kunst Promotie Wijchen voor
het project MEERkunst, 75 jaar vrijheid verbeeld op het Wijchens Meer.
Aanleiding
Stichting Kunst Promotie Wijchen heeft bij ons een subsidie aangevraagd voor een
beeldende kunst-project in het kader van Wijchen herdenkt 75 jaar vrijheid. We hebben
dit project opgenomen in ons regioprogramma Rijk van Nijmegen herdenkt 75 jaar
vrijheid. Voor de uitvoering van dit regioprogramma heeft provincie Gelderland een
subsidie verstrekt aan de gemeente Nijmegen. De provincie heeft Nijmegen aangewezen
als penvoerder namens de regiogemeenten Rijk van Nijmegen. De penvoerder vraagt de
subsidie aan bij de provincie. Vervolgens subsidieert Nijmegen de bedragen door naar de
regiogemeenten. De grondslag van deze subsidie is Gelderland Herdenkt – 75 jaar
vrijheid.
Als bijlage hebben wij het regioprogramma en het projectplan MEERkunst Herdenking 75
jaar vrijheid opgenomen.
Op grond van onze subsidieverordening bent u bevoegd om eenmalige subsidies van
€ 25.000 of meer te verlenen.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo mogelijk
het zaaknummer/documentnummer)

Gewenst resultaat
Uitvoering van de activiteiten voor Wijchen Herdenkt 75 jaar vrijheid als onderdeel van
het regioprogramma Rijk van Nijmegen Herdenkt 75 jaar vrijheid.
Argumenten
1.1 We hebben het project opgenomen in ons regioprogramma Rijk van Nijmegen
herdenkt 75 jaar vrijheid.
Het programma heeft tot doel om in de herdenkingsperiode een afgewogen palet aan
activiteiten te bieden dat er nadrukkelijk op is gericht om het beleven en herdenken van
de oorlog te koppelen aan de toekomst. De expositie van beeldende kunst die de
Kunstkring organiseert past in dit doel. Elk kunstwerk is in feite een ode aan de
bevrijding van Wijchen en de vrijheid die we sedertdien ervaren. Door 15 beeldend
kunstenaars uit verschillende disciplines wordt het thema vrijheid in beeld gebracht. Dat
gebeurt op een bijzonder locatie: in het Wijchens Meer. De kunst-expositie wordt
gekoppeld aan de tentoonstelling van het museum kasteel Wijchen. Zo ontstaat er een
verbindend geheel van beleven en herdenken tussen het kasteel in het centrum en het
Wijchens Meer.
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1.2 Een deel van de subsidie (€ 26.500) komt van de provinciale subsidieregeling
Gelderland Herdenkt.
De provincie subsidieert alleen voor activiteiten in het kader van Gelderland Herdenkt 75
jaar vrijheid als deze zijn opgenomen in het regioprogramma. Wij hebben van Nijmegen
de beschikking ontvangen met ons aandeel van de provinciale subsidieverlening.
Zodoende kunnen wij nu de subsidie doorzetten naar de Kunstkring.
Tegenargumenten en risico’s
1.1 Wij dragen de verantwoordelijkheid voor de deelprojecten in Wijchen binnen het
kader van het regioprogramma.
Wij moeten het Wijchense subsidie-aandeel subsidie verantwoorden aan Nijmegen.
Nijmegen moet de totale subsidie voor het regioprogramma verantwoorden aan de
provincie. Daarom nemen we de subsidie- en verantwoordingsvoorwaarden over, zoals
opgenomen in de subsidiebeschikking die provincie Gelderland aan Nijmegen heeft
verstrekt, in de beschikking aan stichting Kunst Promotie Wijchen. De stichting dient zelf
(of van derden) € 16.500 cofinanciering bij te dragen. Als dit bedrag lager uitvalt,
verlagen we de subsidie navenant.
Financiële gevolgen
We dekken het bedrag ad € 36.500,00 als volgt:
- € 10.000 uit de bestemmingsreserve Kunst.
- € 26.500 ontvangen we van de provincie.
Communicatie
Voor de herkenbaarheid van de activiteiten als onderdeel van het
Regioprogramma Rijk van Nijmegen herdenkt 75-jaar vrijheid, en tevens
subsidievoorwaarde van de provincie, dient de Kunstkring bij schriftelijke
uitingen over de activiteit en bij uitingen in geschreven media, internet en
andere beeldmedia gebruik te maken van de “Logo- en huisstijlgids
Gelderland Herdenkt”.
Verder wordt de activiteit aangemeld op de website van het WOII
Informatiecentrum (www.infocentrumwo2.nl) en van Gelderland Herdenkt
(www.gelderlandherdenkt.nl). Deze websites vormen de regionale en
provinciale kalender van alle activiteiten in het kader van 75 jaar vrijheid in
het Rijk van Nijmegen en Gelderland.
Uitvoering of Vervolgstappen
Stichting Kunst Promotie Wijchen ontvangt een beschikking tot subsidieverlening. In de
beschikking nemen we de subsidievoorwaarden op die de provincie aan ons oplegt.
Geheimhouding:
Niet van toepassing.

Nee
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