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Agendapunt
Onderwerp Cultuurnota 2008 - 2012 “Beemster in 

perspectief”

Middenbeemster, 13 augustus 2008

Aan de raad

> voorstel
Wij stellen u voor de Cultuurnota 2008 – 2012 “Beemster in perspectief” vast te stellen.

> toelichting
In maart van dit jaar heeft uw raad hierover een startnotitie behandeld. Vervolgens is 
conform de daarin vermelde werkwijze het eerste concept van de cultuurnota door VK 
Consult vervaardigd. 
Dit concept is in juli voor aanvullend commentaar voorgelegd geweest aan de 
deelnemers aan de gehouden interview- en rondetafelgesprekken. De binnengekomen 
reacties treft u aan in de raadsmap. De inhoud van de reacties heeft op enkele punten 
na niet geleid tot inhoudelijke wijziging van het concept. Een aantal reacties betreft 
voorstellen op bepaalde beleidsonderdelen (bijvoorbeeld accommodatiebeleid, 
welstand, ruimtelijke ordening), waarvoor de cultuurnota als algemene basis niet het 
juiste platform is. Wel kan een aantal gedane suggesties een rol spelen in het 
uitwerkingstraject van de cultuurnota. Dat uitwerkingstraject betreft de in de nota 
opgenomen actiepunten die de komende vier jaar opgepakt moeten worden.
Vervolgens hebben wij een financiële paragraaf opgemaakt (op basis van de volgorde 
in de cultuurnota) waaruit blijkt wat in de lopende begroting tot nu toe al aan de diverse 
onderdelen wordt uitgegeven en met welke meerkosten we in 2009 rekening moeten 
houden. Daarbij zijn inmiddels de in de Kadernota opgenomen 2009 uitgaven t.b.v. de 
extra reservering voor kunstwerkaankoop (€ 3.550) en een algemene dekking (€ 8.000) 
verwerkt. De dan nog resterende meerkosten van de cultuurnota zijn becijferd op € 
15.530. Dit bedrag zal worden meegenomen in de conceptbegroting 2009.

> juridische consequenties
De gebruikelijke toepassing van de Awb
> financiële consequenties
De meerkosten van de cultuurnota voor 2009 worden meegenomen in de 
conceptbegroting 2009.
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