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Motie voor de raadsvergadering van 6 november 2018
Agendapunt : 7 Begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020 t/m 2022 
Onderwerp : IX regeling beeldende kunst

Aan de raad van de gemeente Schagen

De raad van de gemeente Schagen ín vergadering bijeen.

Overweging/constatering dat:
* kunst niet alleen binnenhuis te bewonderen is. Kunst is ook te vinden in de openbare 

ruimtes in onze gemeente. Vaak wordt ‘kunst' niet bewust ervaren, maar is er wel 
indirect invloed op het aanzien van de straten, pleinen en parken. Daarnaast is uit 
verschillende onderzoeken gebleken dat kunstwerken in de openbare ruimtes het 
veiligheidsgevoel vergroten;

» kunst en cultuur geven een stad of dorp karakter dat zich uit in mooie inspirerende 
kunstwerken in binnen- en buitenruimtes;

» mensen genieten intens van cultuur en hebben (meer) geld over voor wonen in een 
gemeente, die niet alleen veilig is, maar met veel cultuur ook mooi en uitdagend is.

» de aanwezigheid van kunst en cultuur heeft een langdurig positief effect op de 
plaatselijke economie en het leefklimaat;

» kunst en cultuur bevorderen de sociale cohesie.

Verzoekt:
1. Het college een percentageregeling beeldende kunst waarin de hoogte van de 

percentages van de stichtingskosten van bouwprojecten voor welke bedragen 
beeldende kunst in of bij die projecten zal worden toegepast vast te stellen op:

a, Bij nieuwbouw van gemeentelijke gebouwen op IX van de geraamde kosten
ţx Bij verbouw en modernisering van gemeentelijke gebouwen IX van de geraamde 

kosten
ç. Bij niet gemeentelijke gebouwen, waarbij de gemeente participeert IX van het 

gemeentelijk aandeel in de stichtingskosten;
d. Bij uitbreidingsplannen ê 2.300,- per hectare van het exploitatiegebied met een 

maximum van C 35.000,- per deelplan;
e. Bij grootschalige wegconstructies/infrastructurele werken boven de í 230.000,- IX van 

de geraamde kosten.

2. De bij punt la t/m 1 e genoemde bijdragen toe te voegen aan de ‘reserve kunst'.

3. De besteding van de bijdragen in goed overleg met de adviescommissie 
beeldende kunst uit te voeren.



Toelichting:
Deze regeling is van kracht geweest voor het grondgebied van de voormalige gemeente 
Schagen en is inmiddels opgeheven.
Wij zien de regeling graag terug komen aangezien deze ten goede komt aan onze inwoners, 
de gehele buitenruimte en de economische waarde van onze gemeente.

En gaat over tot de orde van de dag,

Merieke Bredewold
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