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Geacht college,
De Culturele Raad Maassluis (CRM) heeft de startnotitie doorontwikkelen subsidies met de
nodige aandacht bestudeerd.
De CRM heeft een aantal positieve elementen in de startnotitie gevonden:
-

Een meer professionele rol als opdrachtgever door gemeente
Meer sturing op matschappelijke doelen en uitkomsten
Meerjarensubsidies voor structurele instellingen
Goed om een vaste lijn af te spreken voor een (jaarlijkse) indexering

Die elementen kunnen voor meer duidelijkheid, rust en zekerheid zorgen in de relatie tussen
gemeente en instellingen.
Voor het verder ontwikkelen van het subsidiebeleid heeft de CRM een aantal aandachtspunten
en vragen die zij u wil voorleggen.
-

-

-

-

Er wordt in de uitgangspunten gesteld dat er geen subsidies worden verleend aan
organisaties die voldoende eigen vermogen hebben. Wat is voldoende? En op welke
gronden wordt dit bepaald?
Er wordt in de uitgangspunten gesteld dat bij gesubsidieerde activiteiten ‘wordt
verwacht dat die bezocht worden door diverse doelgroepen’. Dit is lang niet altijd een
realistisch uitgangspunt. Immers, sommige activiteiten zijn juist bedoeld voor
specifieke doelgroepen en daarnaast kan het organisatoren zeker niet aangerekend
worden als bepaalde doelgroepen niet aan een activiteiten deelnemen ondanks actieve
communicatie en open toegankelijkheid.
Er wordt gestreefd naar minder losse subsidies. Echter, in het beleid wordt ook gesteld
dat men initiatieven van burgers wil stimuleren. Dat zijn juist vaak kleine losse
activiteiten. Dit is in tegenspraak met elkaar.
Er wordt gesteld dat men geen landelijke dagen of weken meer wil subsidiëren. Wat is
hier de achtergrond van? Doet de gemeente dan niet meer mee aan bijvoorbeeld de
landelijke Open Monumentendag? Of kan een activiteit als de “Week van de Cultuur”
(in het kader van de landelijke actie Ik Toon) geen steun meer ontvangen?

-

-

De CRM heeft geen duidelijk beleid ontdekt betreffende de begrippen jaarlijks
subsidie, meerjarensubsidie en projectsubsidie. Die verschillen zouden in de
verordening in zeer duidelijke en niet voor meerdere uitleggen termen omschreven
moeten worden.
De CRM mist in de notitie een betoog over wat de gemeente zelf doet om subsidies van
andere overheden of middelen uit andere bronnen binnen te halen.
De CRM is van mening dat de gemeente duidelijke en te controleren prestatieafspraken mag
maken met subsidieontvangers.
Tenslotte vindt de CRM dat de gemeente aan te verlenen subsidies gemeentelijke doelstelling
moet verbinden, waaraan het gedrag van de gemeente getoetst en geëvalueerd kan worden.

De CRM hoopt in de komende periode betrokken te worden in de analyse en de daaruit
voortvloeiende voorstellen op het gebied van Kunst, Cultuur en Evenementen.
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