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Motie voor de raadsvergadering van 15 december 2020 Stemming, d.d. î 5 DEC. 2020
Agendapunt : 27

Onderwerp : accommodatiebeleid

V: Ç

létňskken
delgriffii

a aangenomen 
B verworpen 
D overgenomen 
□ i" ţļëĩftskken vóór stemming

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 15 december 2020;

Overwegende dat:

Het college voorstelt om het accommodatiebeleid deels te financieren door het overhevelen van 
budgetten bestemd voor museumbeleid en vrijwilligersactiviteiten kunst (resp. C10.000 en 
C 25.000);
Dat verschillende sectoren in de samenleving, waaronder musea en kunst, hard geraakt worden 
door de coronacrisis;
Er geen overleg heeft plaats gevonden met de Kunst Cultuur en Adviesraad Schagen (KCARS). 
D66 het advies van de KCARS van belang acht;

In aanmerking nemende dat:

D66 de kunst en cultuur een warm hard toedraagt in deze moeilijke tijden;
Deze bezuinigingen op de kunst en cultuur niet eenmalig zijn maar een langdurig effect zullen 
hebben;
De voorzitter van de KCARS bij navraag aangeeft de bezuinigingen te betreuren (zie nader bij de 
toelichting);

Roept het college op:

om af te zien van de budgetoverhevelingen zoals opgenomen in het raadsvoorstel cq besluit; 
het accommodatiebeleid op een andere wijze te financieren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie D66 Schagen. Fractie PvdA Schagen Fractie Wens4u

mr F.N.J. Jansen, J.C. Schrijver, M. Bredewold,
fractievoorzitter fractievoorzitter fractievoorzitter

Toelichting
Bij nadere bestudering van het raadvoorstel/besluit blijkt dat een deel van de financiering van het 
accommodatiebeleid plaatsvindt door een overheveling van de budgetten voor kunst en cultuur. 
Aangezien een advies van de KCARS hieromtrent ontbrak is contact opgenomen met de voorzitter 
van dit adviesorgaan. De voorzitter gaf aan dat zij het betreurt dat culturele gelden gebruikt worden 
voor het accommodatiebeleid. en dat er veel wordt geïnvesteerd in sport maar dat de cultuur daar 
schraal bij afsteekt.
De wethouder geeft aan dat de budgetoverheveling is ingegeven door jarenlange onderbesteding. De 
voorzitter van de KCARS geeft echter aan dat naar verwachting de komende tijd vaker aanspraak zal 
worden gemaakt op het cultuurfonds om twee redenen, vanwege de Corona en vanwege het feit dat 
de regels voor aanvragen uit dit fonds versoepeld zijn.
De voorzitter van de KCARS vindt het onvoorstelbaar dat budgetten bestemd voor kunst en cultuur nu 
gebruikt worden voor sport.


