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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Afhandeling motie raadsvergadering begroting 2017 kunstwerk kernen 

Steenbergen; 21 februari 2017 

Aan de Raad, 

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 2017 heeft uw raad een motie aangenomen om een 
bedrag beschikbaar te stellen voor de stadsraad, Leefbaarheid De Heen en de dorpsraden in onze 
gemeente. Met deze mededeling informeren wij u over de uitvoering en invulling van de motie. 

Motie biedt een kans voor vergroten van betrokkenheid en leefbaarheid 
Het betrekken van burgers bij hun eigen kern draagt bij aan de leefbaarheid en de sociale cohesie. Het 
leefbaar houden en maken van buurten en wijken verdient dan ook continue aandacht. Overheden 
hebben daarin een rol, bijvoorbeeld bij de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. Maar ook 
de rol van bewoners is cruciaal. Met de uitvoering van de motie komen extra middelen beschikbaar die 
ingezet kunnen worden ten behoeve van de leefbaarheid van de kernen. 

Overleg kunst- en cultuurplatform 
Met het kunst- en cultuurplatform is gesproken over de motie. Mede omdat u dit expliciet heeft 
opgenomen in de motie. Het platform staat positief tegenover het initiatief. Zij gaat graag in overleg met 
de stadsraad en andere dorpsraden over de mogelijkheden om de kernen te verfraaien en wil de 
stadsraad en dorpsraden ook graag actief ondersteunen bij de uitvoering van activiteiten. Het kunst- en 
cultuurplatform heeft een groot netwerk dat benut kan worden. 

Opvolging van de motie 
Gezien het belang van het vergroten van de leefbaarheid en de expliciete wens van uw raad om hier 
invulling aan te geven heeft ons college besloten uitvoering te geven aan de motie. Concreet betekent dit 
dat ons college een subsidieregeling heeft opgesteld en vastgesteld. Bij het opstellen van de 
subsidieregeling is zo veel als mogelijk aansluiting gezocht bij het gedachtegoed van de motie en de door 
uw raad genoemde kaders. Hieruit volgt o.a. dat activiteiten worden gesubsidieerd die gericht zijn op de 
bevordering van de leefbaarheid van een kern en vanuit een kunstzinnige, culturele of (cultuur)historische 
context worden ontwikkeld. De gemeentelijke subsidie/bijdrage bedraagt maximaal C 10.000,- per 
aanvrager. Verder is een aantal aanvullende voorwaarden opgenomen in de regeling om een (juridisch) 
correcte afhandeling van aanvragen mogelijk te maken en te voorkomen dat de subsidie voor oneigenlijke 
doeleinden wordt ingezet. U treft de subsidieregeling aan als bijlage bij deze raadsmededeling. 

Middelen 
In de motie wordt voorgesteld om de financiering van maximaal C 60.000,- te dekken uit het 
begrotingsoverschot van 2016. Duidelijkheid over het werkelijke jaarrekeningresultaat 2016 is er pas in 
juni 2017. Een positief resultaat zal grotendeels worden toegevoegd aan de algemene reserve. 



Gezien de voorgestelde financiële dekking vanuit het begrotingsoverschot is besloten de subsidieregeling 
voor een bepaalde periode van ca. 2 jaar (t/m 31 december 2018) open te stellen. Bij de perspectiefnota 
2017 wordt uw raad voorgesteld de hiervoor benodigde middelen (6 60.000,-) beschikbaar te stellen en te 
dekken middels de algemene reserve (saldo per 1 jan. 2017 ruim 2 min). 

Com m u n icatie/Aa n pa k 
De subsidieregeling wordt via de gebruikelijke wijze gepubliceerd waarna deze inwerking treedt. De 
stadsraad, dorpsraden, stichting Leefbaarheid De Heen en het kunst&cultuurplatform informeren wij 
tijdens onze reguliere contactmomenten. s-*. 

Hoogachtend, Į 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, ļ 
de secretaris, de burgerńeeşíer, 


