Advies Culturele Raad Goeree-Overflakkee
Jaarprogramma Cultuurparticipatie 2012

Voorwoord
Voor u ligt het advies van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee (CRGO)
inzake prestaties cultuurparticipatie en cultuureducatie 2012. De CRGO
heeft met haar aantreden medio september 2011 deze taak als eerste
activiteit op kunnen pakken. In die zin is door de raad ‘op een rijdende
trein gesprongen’. Dit brengt beperkingen met zich mee om het
voorliggende advies te voorzien van een integrale visie van de raad op
(het ontwikkelen van) cultuur op Goeree-Overflakkee.
De CRGO heeft zich ten doel gesteld om deze visie in de komende tijd
verder te ontwikkelen en uit te werken. De raad ziet cultuur als een
verbindende en ondernemende waarde. Er wordt door vele
(vrijwilligers)organisaties een scala aan cultuuruitingen geboden hetgeen
voor een relatief klein eiland een geweldige prestatie is. Niet alle
initiatieven doen een beroep op subsidiemiddelen. De initiatieven die wel
een beroep doen op de subsidies , weten in het algemeen ook andere
geldbronnen aan te boren zoals sponsoring door het bedrijfsleven, eigen
bijdragen en entrees. De raad wil zich er sterk voor maken om tussen
deze vele cultuuruitingen, sponsoren en externe financiers, verbindingen
te zoeken en samenwerking te stimuleren. In eerste instantie om daar
cultuurinhoudelijk voordelen mee te behalen en mogelijk te maken dat (in
de toekomst) verbinding en samenwerking leidt tot kostenbesparingen en
meer effectiviteit in het bereiken van de inwoners van GoereeOverflakkee.
Cultuur is onderscheidenlijk van het begrip welzijn. Cultuur bestaat in vele
vormen en wordt een steeds belangrijker aspect in onze samenleving, ook
op Goeree-Overflakkee waar wij een unieke plattelandstructuur kennen.
De raad is van mening dat de lokale overheid in de komende jaren
beleidsmatig veel aandacht moet besteden aan cultuur. De CRGO wil de
gemeente(n) hierbij met gevraagd en ongevraagd advies ondersteunen.

De raad wil voor de gemeente(n) de partij zijn met wie zij zich verstaat als
het gaat om de belangenbehartiging en bewaking van alle
cultuur(uitingen) op Goeree-Overflakkee. De raad wil hierover graag
integraal adviseren. In dat kader beveelt de raad aan om op ambtelijk
niveau een functie te creëren die zich specifiek met het beleidsterrein
cultuur (in samenhang met gebiedsontwikkeling) bezig houdt. Deze
functionaris is op ambtelijk niveau de sparringpartner van de
cultuurnetwerker.
Goeree-Overflakkee staat voor een grote uitdaging als het gaat om
cultuur en de financiering hiervan. De zgn. RAS regeling loopt in 2012 af
en zou betekenen dat er van provinciale kant geen geldbronnen meer zijn
om cultuur te ontwikkelen en te stimuleren. De CRGO dringt er dan ook
op aan de Provincie te overtuigen dat culturele ontwikkelingen voor onze
maatschappij onontbeerlijk zijn en (financiële) ondersteuning verdienen.
De raad zal zich duidelijk mengen in de discussie. Zij heeft begrip voor de
moeilijke situaties waarin de gemeenten zich bevinden maar ook de
gemeente(n) dienen er van doordrongen te zijn dat de leefbaarheid op
het eiland zonder steun aan de culturele ontwikkeling verder af zal nemen
en tot ernstige verschraling zal leiden. De CRGO is dan ook een warm
pleitbezorger om een percentage van de begroting te reserveren voor
cultuur en culturele ontwikkelingen op het eiland. Ook kan nagedacht
worden over een gebiedsfonds voor culturele ontwikkeling. De CRGO zal
de gemeente(n) hierbij graag van dienst zijn om de gelden op een
kwalitatief en kwantitatief verantwoorde manier te laten besteden.
Samen sterk voor een mooi cultuurbeleid op Goeree-Overflakkee!
Wim Nattekaas
Voorzitter Culturele Raad Goeree-Overflakkee
(Middelharnis, 29 oktober 2011)

3

Ten geleide
De aanvraagprocedure is middels een Nieuwsbrief aan culturele
organisatoren in juni bekendgemaakt.
Deze Nieuwsbrief en het Meerjarenprogramma Cultuurparticipatie
Goeree-Overflakkee zijn gepubliceerd op cultuurpleingo.nl.
In augustus is een tweede Nieuwsbrief uitgegaan.
Eind augustus is in een derde Nieuwsbrief de eerder bepaalde
uiterste inleverdatum van 1 september verzet naar 15 september.
De Culturele Raad heeft zich in twee bijeenkomsten over 20
aanspraken op een bijdrage gebogen.
Het concept van het Reglement Culturele Raad Goeree-Overflakkee
is twee maal besproken, aangepast en daarna in de raad
vastgesteld.
De bevestiging en installatie van de raad zullen naar verwachting in
november door de regio plaatsvinden.
De samenstelling van de Culturele Raad Goeree-Overflakkee is:
De heer Wim Nattekaas (voorzitter)
De heer Hans van der Wulp (secretaris)
Mevrouw Laura Perrij, de heer Hein Mijs, de heer Hugo Verweij, de
heer Hans Dolieslager, de heer Adrie Stolk (leden)
Als ambtelijk secretaris is de cultuurnetwerker Jan Trompper
aangewezen.
Bij de beschouwing van de voorliggende verzoeken voor culturele
projecten heeft de raad zich gebaseerd op de zeven gepubliceerde
aandachtspunten: meedoen, amateurkunst, educatie, volkscultuur,

diversiteit, vernieuwing en verankering. Daarnaast heeft de raad de
regionale betekenis van projecten meegewogen en
kwaliteitsontwikkeling als aandachtspunt geformuleerd.
De raad realiseert zich dat deze criteria vanuit de culturele praktijk
van Goeree-Overflakkee om een nadere invulling vragen.
De raad heeft zich bij haar beschouwingen in hoofdzaak gebaseerd
op de ingediende aanspraken. Daarbij is gebruik gemaakt van
beschikbare en ingewonnen aanvullende informatie.
De raad heeft uit oogpunt van zorgvuldigheid en transparantie
besloten om haar advies ter kennis te brengen van de organisaties
die in het advies betrokken zijn. Opgemerkt moet worden dat de
Culturele Raad Goeree-Overflakkee voor het jaarprogramma een
advies uitbrengt aan de regio Goeree-Overflakkee, vertegenwoordigd door de gemeente Goedereede. De regio zal, na
verkregen budget van de provincie, besluiten over de besteding van
het budget.
Door meerdere organisaties is aandacht gevraagd voor de tijdigheid
van de toekenning en hoogte van de toe te kennen subsidie in
verband met inmiddels gestarte voorbereidingen voor projecten in
2012.
Voor alle duidelijkheid wordt hier vermeld dat de provinciale
bijdrage naar de regio in twee stappen gerealiseerd wordt. Begin
2012 wordt de toekenning van het minimale budget verwacht. In
loop van 2012 pas wordt duidelijk wat de maximale bijdrage aan de
regio wordt.
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Hoewel het beschikbare budget geen leidend motief was bij de
opstelling van het advies, heeft de raad zich natuurlijk wel
gerealiseerd dat een euro slechts eenmaal kan worden besteed.
Daarom adviseert de raad om beter enige grote
projecten niet te honoreren dan middels een “kaasschaaf “ de
realisatie van kleinere projecten te bemoeilijken (en daarmee de
culturele diversiteit en dynamiek in de regio te verminderen).
De raad is verheugd, dat meerdere initiatiefnemers samenwerking
zoeken met andere culturele disciplines. De leden van de culturele
raad hebben zich voorgenomen om de in het kader van dit advies te
realiseren projecten te bezoeken. De raad ontvangt van de
organisatoren daartoe graag tijdig een uitnodiging. In overleg met
de regio wil de raad in de gelegenheid worden gesteld om in de
eerste helft van 2012 het gerealiseerde programma te evalueren.
Er zijn inmiddels twee goedbezochte eilandelijke
cultuurmakersbijeenkomsten geweest waarbij de oprichting van de
culturele raad is bekendgemaakt en organisatoren met elkaar in
gesprek gingen over toekomstige culturele ontwikkelingen. Daarbij
zijn ook samenwerking en inspanningen gericht op verbreding van
de culturele basis (recreatie, toerisme, gebiedsontwikkeling) aan de
orde gesteld.

Voor meerdere aanvragen geldt dat er ook gemeentelijke subsidies
worden aangevraagd en verkregen (bijvoorbeeld amateuristische
kunstbeoefening). Het beeld is dat in het programma
cultuurparticipatie vooral projecten worden opgevoerd die voldoen
aan de volgende kenmerken:
-vernieuwend (er is geen lokale gemeentelijk subsidie)
-ambitieus (streven naar kwaliteitsversterking)
-regionaal (de lokale gemeentelijke subsidie schiet tekort)
-grensverleggend (er is geen lokale gemeentelijke subsidie)
Naar de toekomst toe vindt de raad het belangrijk dat inzicht wordt
verkregen in de bredere financieringsstructuur van projecten en
programma’s.
De raad merkt op dat sponsoring (net als subsidiering) van culturele
projecten onder druk staat. Lang niet alle organisatoren beschikken
over voldoende liquide middelen of een vermogenspositie om
financieel risico te kunnen dragen. Dat belemmert de organisatie.
Melding is gemaakt van het Regioproject in 2012 van Kunstgebouw
Zuid-Holland. De raad vertrouwt erop dat dit project in
samenspraak met de regionale cultuurmakers zal worden ingevuld
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Jeugdtheaterschool GO
Productie G-O

55.675 39.204 16.471 X
A E
D Vn
20.639 13.855 6.784 V
76.314 53.059 23.255
6.784
Jeugdtheaterschool Goeree-Overflakkee. Een waardevolle voorziening. Professionele (commerciële) partij. Maar hoort niet in het
jaarprogramma cultuurparticipatie want is vergelijkbaar met gesubsidieerd muziekonderwijs in de regio. De raad meent dat daarvoor een
andere financiering logisch is. Productie wel subsidiabel.
Advies: Productie subsidiëren met € 6.784

8 Regio

7 Veranker

6 Vernieuw

5 Divers

4 Volks

3 Educatie

2 Amateur

201101 20110329 Hofplein Rotterdam

X negatief advies
V positief advies
Geadviseerd bedrag

1 Meedoen

Criteria Meerjarenplan Cultuurparticipatie Goeree-Overflakkee
Criteria financiële bijdrage Cultureel Programma 2012 Goeree-Overflakkee:
Meedoen en Meebeleven
Amateurkunst* Cultuureducatie* Volkscultuur*
Diversiteit* Vernieuwing* Verankering*
Regionale (eilandelijke) betekenis
*Criteria Provincie Zuid-Holland (zie voor toelichting: website cultuurpleingo.nl in
het Meerjarenplan Cultuurparticipatie Goeree-Overflakkee)

R

Stadsweb Stad aan 't
201102 20110711 Haringvliet
Stadse Dag 2012
500
500
500 M
Vo
Stadse Dag. Dient vooral lokaal belang. Maakt deel uit van “Culturele Kralenketting Goeree-Overflakkee” was eerder een verbindingsinitiatief
van Podium. Hoe worden verbindende lokale initiatieven nu ondersteund? Vraagt de raad zich af.
Advies: Stadse Dag subsidiëren met € 500
201103 20110802 Stichting Kunst Kring GO

kunstmarkt
muziekfestival
podiumkunst

5850

2850

3.000

2.500 M

A

R
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buitenkunst
exposities
overhead
Stichting Kunst Kring G-O. Programmering vindt lokaal plaats (Fort Prins Frederik Ooltgensplaat) met medewerking uit de regio en daarbuiten.
Kwaliteit is verschillend zowel amateurs als professionele kunstenaars doen mee. Voor de exploitant van het fort is er ook een commercieel
belang. Een gevarieerd programma.
Advies: Stichting Kunst Kring G-O subsidiëren met € 3.000
R

OOGO Reizende
201104 20110822 Dichters Dirksland

Literair Café
1000
1.000
1.000 M A
D
OOGO periodiek
OOGO Reizende Dichters. Programmering vindt per jaar plaats in eilandelijke locatie (in 2012 Diekhuus, 2011 Ouddorp). Activiteiten 4x literair
café en verder medewerking aan nationale gedichtendag en tal van lokale en regionale initiatieven. Men beheert een site die deel uitmaakt
van cultuurpleingo.nl. De periodiek wordt in eigen beheer uitgegeven. De dichters zijn verbinders. De Reizende Dichters zijn de enige
representant voor literatuur en poëzie.
Advies: Reizende Dichters subsidiëren met € 1000
Jeugdsolistenconcours 49e
201105 20110825 Melissant
jeugdsolistenconcours
1000
1.000
1.000 M
e
Jeugdsolistenconcours Melissant. Programmeert vanaf 1964 en is in 2012 toe aan de regionale 49 editie.
Advies: Jeugdsolistenconcours subsidiëren met € 1000

R
A

D

201106 20110825 Dorpsraad Melissant
Kunst en Kleur
300
100
200
300 M
V
D V
Dorpsraad Melissant Object beschilderen. Attractief voor makers, bewoners en passanten. Opnemen in Culturele Kralenketting GoereeOverflakkee en over het project publiceren.
Advies: Dorpsraad Melissant subsidiëren voor € 300
Opera en
Oratoriumkoor ZWN
201107 20110830 Dirksland

V

R

R
Concerttournee met
CUI-orkest

17.500 15.500

2.000

M

A

Va
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Jubileumconcert 10
jaar

R
11675

7675

4.000 50%
M A
6.000
6.000
OOK Zuid West Nederland: Maakt deel uit van relatief groot aanbod amateuristische kunstbeoefening in het klassieke genre. Gevraagde
subsidie aan jubileumconcert is relatief hoog. Er moet wel aandacht zijn voor de financiële positie van koren die bij tegenvallend
bezoekersaantal een flink risico lopen.
Advies: OOKZWN subsidiëren met € 4.000
Hervormde Gemeente Kunstweek
R
201108 20110825 Goedereede
Goedereede
2308
2.308
500 M
E
D
V
Hervormde Gemeente Goedereede programmeert los van Kunststichting Goedereede tijdens de Goereese Kunstdagen. Begrote vergoedingen
zijn vergelijkenderwijs hoog te noemen. Programmering draagt wel bij aan verbreding draagvlak Kunstdagen. Organisatorisch niet gemakkelijk.
Advies: Hervormde Gemeente Goedereede ten behoeve van aansluiting Kunstdagen subsidiëren met € 500.
201109 20110902 Stichting JaC
Festival Goldfish 2012
2850
2.850
2.850 M A
D V
R
Stichting JAC organiseert in het JongerenActiviteitenCentrum in Middelharnis dit regionale festival. Goldfish is een kweekbak voor regionale
popmuzikanten. De geraamde personeelskosten betreffen organisatie en begeleiding. Dit project werd ook opgevoerd door Stichting Podium
en vervalt daar omdat organisator zelf een aanvraag heeft gedaan.
Advies: Goldfish (JAC) subsidiëren met € 2850

201110 20110829 Stichting Podium G-O

Ensembleconcours
two2team
Kunstkijkfestival
schoolconcerten
popmuziek Goldfish
Monumentendag
Vitrineproject
culturele dag OudeTonge

2300
12.000
8600
2500

2.300
12.000
8.600
2.500

15010
3750

V
-2.000
V
X -2500
X
15.010 -15.010
3.750 V

500

500 V (CKK)

M A
M

D
D

E
E

M

Vo
Vo

M

Vo

Va R
R
Vn
R

Va R
Va R
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Midwinterbelevenis
Theatervoorstelling
Ouddorp
Omloop
Cultureel Ontbijt
Website Cultuurpleingo
Administratie en
organisatie
Uitleen cultureel
materiaal
Cultuurinnovatie

2300

2.300 V

3060
1500
4700
4200

3.060
1.500
4.700
4.200

2500

2.500 V

4000
4000
70920

V
V
V
V

M
M
M

4.000 V
M
V
4.000 (+4000) M
70.920 55.410

D
E

D

Vn
R
Va R
R
R
R

E

R

Stichting Podium G-O verzoeken concept Culturele Kralenketting (ook andere organisatoren gebruiken het concept) actief te communiceren.
Open Monumentendag zoeken naar alternatieve financiering (mogelijk via regioproject of in kader van versterking recreatieve waarden).
KunstKijk korten met € 2.000 of spreiden over andere activiteiten.
Ensembleconcours: waardevol initiatief met diverse programmering (klassiek-modern-beeldend)
Kunstkijkfestival: kwalitatief hoogwaardig programma met professionele (beeldende)kunst en muzikale/workshop omlijsting. Gespreid over het
jaar met Preview (Kunstuitleen Hellevoetsluis, Kunstkijkfestival en ZomerKunstKijk). Afstemming met Kunstdagen Goedereede wenselijk uit
oogpunt van regiopromotie.
Schoolconcerten voor primair en voortgezet onderwijs. Programmering in samenspraak met onderwijs en inspelend op het aanbod. Waardevol
initiatief, goed lopende (vrijwilligers)organisatie. Niet wijzigen (Companen). Daar is beleidsmatig geen aanleiding voor.
Popmuziek Goldfish. Vervalt.
Monumentendag: waardevol streekinitiatief, dat uitnodigt tot meedoen en samenwerken. In de Monumentengids participeren ook de vier
gemeenten (ambtelijk en met een financiële bijdrage uit promotiebudget). Onderzoeken of er alternatieve financieringen voor programmering
in de regio te vinden zijn. Monumentendaggids niet honoreren uit programma cultuurparticipatie.
Reizend orkest en andere programmering wel honoreren.
Vitrineproject G-O: opmerkelijk en waardevol programma waarin met een bescheiden professionele begeleiding een regionaal verbindend
project wordt gerealiseerd met de 16 wisselvitrines als “objets de conversation” .
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Culturele dag Oude Tonge: project kralenketting Goeree-Overflakkee.
Midwinterbelevenis: in de decembermaand een cultureel accent en reizend cultureel project volgens het kralenkettingconcept.
Theatervoorstelling Ouddorp: een theatervoorstelling op een bijzondere locatie (waarin bijrollen, toneelmeesters en muzikanten) zo mogelijk
worden geworven in de regio. Vooral een cultureel evenement dat bijdraagt aan de belevingswaarde van de Kop van Goeree. De raad meent
dat subsidie voor dit project beter kan worden aangevraagd door de organisator en adviseert dit aan te passen. Overigens wel een te
honoreren initiatief.
Omloop Goeree-Overflakkee: Culturele bijdrage aan sportieve en streekherkenbare evenement Omloop van Goeree-Overflakkee. Diversiteit in
de randprogrammering is belangrijk om belevingswaarde en onderscheidende marketing te verhogen. Kans om betrokkenheid van nietsportieve belangstellenden te vergroten vanuit kernen en regio.
Cultureel Ontbijt: waardevolle activiteit die inhoudelijk onder auspiciën van de culturele stichting valt. Gespreksonderwerpen en publicatie
verslagen helpen bij culturele beeldvorming op en over Goeree-Overflakkee. De programmering en begeleiding zijn in handen van de
cultuurnetwerker.
Website Cultuurpleingo. Cultuurpleingo is een waardevolle schakel in de culturele informatievoorziening op Goeree-Overflakkee, de
mogelijkheden van previews, downloads en het overzicht over (aangeleverde) programmering zijn belangrijk. Ook hiervoor geldt: inhoudelijke
verantwoordelijkheid bij de culturele stichting. Personeelsinzet via Companen.
Administratie en organisatie: voor een eilandelijk werkende culturele uitvoeringsorganisatie met een divers programma is deze post te
honoreren. Uitleen cultureel materiaal: kostuums, instrumenten en apparatuur worden vanuit het Diekhuus uitgeleend aan culturele
organisatoren in de regio. Deze uitleen draagt overigens ook bij aan de culturele netwerkontwikkeling.
Cultuurinnovatie: de praktijk leert dat zich regelmatig onverwachte kansen voordoen om culturele programmering te realiseren. Een
aanlooptijd van 18 maanden is dan een onneembaar obstakel voor realisatie.
Verder meent de raad dat regionale culturele kwaliteitsontwikkeling van belang is. De raad adviseert het bedrag voor cultuurinnovatie te
verhogen naar € 8.000, maar besteding van het bedrag te koppelen aan een positief advies door de culturele raad.
De culturele raad beschouwt stichting Podium op cultuurinhoudelijke gronden als de regionale (uitvoerende) organisatie voor cultuurbeleid.
Personeelsinzet via technisch werkgever Companen zal in een jaarlijks overzicht inzichtelijk kunnen worden gemaakt.
Advies: Stichting Podium G-O: aanvraag gedeeltelijk honoreren met € 55.410
Vocaal ensemble
201111 20110831 Magnificat

Passieconcert icm
Masterclass
Tweeluik concert

1500

1500 M

A

R

Voor de drie
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Vocaal Ensemble Magnificat. Maakt deel uit van relatief groot aanbod amateuristische kunstbeoefening in het klassieke genre . Waardevol dat
koor actief samenwerkingspartner zoekt. De raad wil daar desgewenst bij behulpzaam zijn.
Advies: Ensemble Magnificat subsidiëren met € 1500
Kamermuziek Goeree- 2 concerten (min 40
201112 20110828 Overflakkee
2250 M
3450 1200
bezoekers)
Kamermuziek G-O Concerten van hoog professioneel niveau. Enige aanbieder in de regio van kamermuziek.
Advies: Kamermuziek Goeree-Overflakkee subsidiëren met € 2250

E

D

R

201113 20110908 Rethorica
Ons eiland in beeld en geluid
3000 M
D
Het initiatief verbindt cultuur, landschap en cultuurhistorie. Er zijn (promotionele) verbindingen mogelijk met KunstKijk en Goereese
Kunstdagen.
Advies: Rethorica subsidiëren met € 3000.

201114 20110913 Fiori Musicali keuze uit

Oud Engelse muziek met
gamba
20e en 21e eeuw
koormuziek
Amerikaanse
componisten

2750

1500

1250

2050

750

1300

1950

750

R

1200
3750
3000
A E
Vn
Fiori Musicali programmeert ambitieuze en “eigenwijze” concerten. Keuze moet koor zelf maken. Is het mogelijk om bij een concert een
koppeling te maken met andere kunstdiscipline?
Advies: Fiori Musicali subsidiëren met € 3000 (inclusief één samenwerkingsproject).

R

201115 20110915 Laudando (stelpost)
2500
A
R
Vanwege drukte rond jubileumuitvoering werd nog geen gespecificeerde aanvraag ontvangen. Dit gerenommeerde koor verdient in beginsel
echter wel een subsidie. Daartoe moet de aanvraag wel in 2011 gespecificeerd worden Maakt deel uit van relatief groot aanbod
amateuristische kunstbeoefening in het klassieke genre.
Advies: voor Laudando subsidie reserveren van € 2500.
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201116 20110908 KunstPlus

Oprichtingskosten
Zomeracademie
2 kunstprojecten

500
500
1500
1500
10.000
10.000 -2000
12.000
12.000 10.000 M
E
E Vn
R
KunstPlus is een initiatief van professionele kunstenaars uit de regio om een kenniscentrum voor beeldende kunst op te richten en regionale
initiatieven te ontplooien gericht op de inzet van beeldend kunstenaars als adviseurs, workshopleiders voor nieuw grensverleggend cultureel
aanbod in de regio gericht op vrije-tijdsbranche (evenementen, recreatie en toerisme). Initiatief verdient ondersteuning. Wel meent de raad
dat er in meerjarig perspectief alternatieve financiering naar alternatieve financiering moet worden gezocht. Waarbij de variabele kosten
worden gedekt uit sponsoring en deelnemersbijdragen.
Advies: Kunstplus subsidiëren met € 10.000
Kunststichting
201117 20110813 Goedereede

kralenketting langste
dag
catalogus kunstdagen
optredens kunstdagen

R

500
500
M
E
Vn Va
1.500
1500
1.000
1000
3.000
3000
3000
De Kunststichting vraagt subsidie voor een project in kader culturele kralenketting Goeree-Overflakkee en een bijdrage in begroting Goereese
Kunstdagen, een toonaangevend eilandelijk evenement met bovenregionale uitstraling. Onduidelijk is (nog) hoe de gemeente Goedereede in
Kunstdagen bijdraagt. Afstemming met het kerkprogramma is wenselijk.
Advies: voor Kunststichting Goedereede subsidie opnemen van € 3000.
Samenwerkende
201118
muziekverenigingen
geen aanvraag 2012
0
De organisator heeft afgezien van een aanvraag voor 2012. Uit samenwerkingsoogpunt wel een belangrijke organisator.
201119 pm

Stichting Companen

Cultuurparticipatie (excl cult ontbijt) P
Cultureel ontbijt
Culturele raad P
Promotie Cultuurpleingo P

23.158
3.967 X
10.575
5.173
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cultuureducatie excl sch.concerten P
7.050 X
Schoolconcerten
8.000 X
Culturele raad werkbudget
2.500 X
Overige rapportage, werkoverleg,
administratie P
12.975
P=personeelsinzet
73.398 51.881
Adviseren: cultureel ontbijt, Cultuurpleingo en schoolconcerten onder uitvoerende verantwoordelijkheid van stichting Podium te laten vallen
als uitvoerende eilandelijke culturele stichting. Personeelskosten schoolconcerten laten vervallen, die worden geprogrammeerd en begeleid
door (vrijwilligers) stichting Podium G-O. De afstemming, tariefstelling en calculatie personeelsinzet moeten transparant zijn.
Voor welzijnsstichting Companen geldt dat er een eilandelijk proces loopt voor de vorming van een Brede Organisatie voor Maatschappelijke
Ontwikkeling (BOMO). Een culturele paragraaf is daarin niet ingevuld. Stichting Companen is door de gemeenten aangewezen als “technisch
werkgever” voor gesubsidieerde personeelsinzet in de culturele sector. Op cultuurinhoudelijke gronden adviseert de raad de regionale
culturele activiteiten bij stichting Podium te houden.
Advies stichting Companen opnemen voor een bedrag ad € 51.881 (personeelsinzet)
CRGO faciliteiten
Kosten vergaderingen,
bijeenkomsten,
verslaglegging en
communicatie.
(excl kosten ambtelijk
201120
secretaris)
4320
De faciliteiten voor de Culturele Raad zijn separaat begroot maar worden beschikbaar gesteld via stichting Companen. De (personeels)kosten
van de ambtelijk secretaris (zijn opgenomen bij Companen.
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Volgens opgave van de regio heeft het reëel te verwachten totaal budget voor het jaarprogramma een minimum/maximum.
De culturele raad heeft dit totaalbudget in haar beschouwing betrokken.
Budget 2012

Beschikbaar minimaal/maximaal

133.404

160.784

Afhankelijk van de hoogte van de provinciale
subsidie.

De optelling van de in het advies benoemde bedragen is: 156.295
De overbruggende reductie ten opzichte van het minimum budget van (afgerond) 23.000 kan worden gevonden door:
In reserve zetten van 8.000 (innovatie/kwaliteit) bij Podium
In reserve zetten van 4.000 schoolconcerten bij Podium
In reserve zetten van 1.500 omloop bij Podium
In reserve zetten van 2.300 Midwinterbelevenis bij Podium
In reserve zetten van 8.000 bij Kunstplus

Culturele Raad Goeree-Overflakkee
Diekhuus, Beneden Zandpad 7,
3241 GA Middelharnis
(0187)482400 cultureleraad.go@gmail.com
ambtelijk secretaris/contactpersoon: Jan Trompper
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Samenvatting advies culturele raad:
201101 20110329 Hofplein Rotterdam
201102 20110711 Stadsweb Stad aan 't Haringvliet
201103 20110802 Stichting Kunst Kring G-O
201104 20110822 OOGO Reizende Dichters Dirksland
201105 20110825 Jeugdsolistenconcours Melissant
201106 20110825 Dorpsraad Melissant
201107 20110830 Opera en Oratoriumkoor ZWN

Gevraagd
23.255
500
3.000
1.000
1.000
300
6.000
2.308

201108 20110825 Hervormde Gemeente Goedereede
201109 20110902 Stichting JaC/Goldfish
2.850
70.920
201110
201111
201112
201113
201114
201115
201116
201117
201118

201119
201120

20110829
20110831
20110828
20110908
20110913
20110915
20110908
20110813

Stichting Podium G-O
Vocaal ensemble Magnificat
Kamermuziek Goeree-Overflakkee
Rethorica
Fiori keuze uit
Laudando (stelpost)
KunstPlus
Kunststichting Goedereede
Samenwerkende Muziekver.

Stichting Companen
CRGO faciliteiten

Advies
6.784
500
2.500
1.000
1.000
300
4.000
500
2.850
55.410

1.500
2.250
3.000
3.750
2.500
12.000
3.000
0
73.398

1.500
2.250
3.000
3.000
2.500
10.000
3.000
0
51.881

4.320
216.851

4.320
156.295

Toelichting
Niet honoreren cursus (-16.471)
-500

Gedeeltelijk honoreren jubileumconcert
Gedeeltelijk honoreren als aanvulling op
Kunstdagen
Niet honoreren – 15.010 Monumentengids
en -2000 KunstKijk, innovatie+kwaliteit
+4.000

-2.000

Niet honoreren act. schoolconcerten,
cultureel ontbijt, Cultuurpleingo
(cultuurinhoudelijke gronden/technisch
werkgeverschap) -21.517
Inclusief verslaglegging.

12

Culturele Raad Goeree-Overflakkee
Advies Jaarprogramma Cultuurparticipatie G-O 2012
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