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De CRM heeft u in haar schrijven van 22 september 2020 geadviseerd over de besteding van 

het door de coronacrisis niet bestede budget van de Week van de Cultuur 2020. 

U hebt hierop gereageerd met uw brief van 20 oktober 2020. Deze brief heeft de CRM 

besproken met u op 12 november 2020. U heeft in dat overleg toegezegd de afwijzing van een 

bedrag van € 5.000 voor de talentenklas van Muziek@Maassluis te heroverwegen vanwege de 

door de CRM aangedragen argumenten. De CRM heeft gekeken naar mogelijkheden waar 

direct plannen voor klaarlagen en het geld dus ook snel besteed zou kunnen worden. Het komt 

direct ten goede aan Maassluise kinderen. Deze eenmalige bijdrage hoeft volgens de CRM niet 

te betekenen dat de lange termijnvisie van de gemeente om dit niet te financieren daardoor te 

discussie komt te staan. 

 

In de ABvergadering van de CRM op 23 november is het verslag van het overleg met de 

portefeuillehouder van 12 november besproken. Door de stadsmakelaar cultuur zijn tijdens die 

ABvergadering, het winterprogramma Theater Koningshof en de Kunstklas Lentiz voor het 

besteden van die € 5.000 ingebracht alsmede alternatieve bestedingen voor 

Muziek@Maassluis. Het argument was dat het geld voor de talentenklas niet meer in 2020 

besteedt zou kunnen worden. 

 

De CRM vindt het argument dat voor de talentenklas het budget moeilijk in 2020 nog te 

besteden is en er aanschaffingen gedaan moeten worden een non-argument. Datzelfde geldt 

voor het winterprogramma en de kunstklas. Ook voor die twee programma’s zal het bedrag 

door de Koningshof en/of Lentiz gespreid uitgegeven worden en zullen ook aanschaffingen 

gedaan moeten worden. Als de ontvanger in 2020 een verplichting aangaat kan het hele bedrag 

kan in 2020 door de gemeente uitgegeven worden en dus in 2020 geboekt worden.  

 

De CRM spreekt in de ABvergadering van 23 november haar ongenoegen uit over de 

traagheid van de besluitvorming. In september werd de CRM gevraagd met spoed een advies 

uit te brengen. In de ABvergadering van 23 november blijkt dat er voor een deel van het geld 

nog geen besluit is genomen en worden er nog alternatieve voorstellen gedaan.  

De CRM concludeert dat zij haar werk gedaan heeft en dat besluitvorming nu aan de gemeente 

is. 

 



Afgesproken is ook dat de CRM nog een advies zou opstellen over het subsidievoorstel van 

Theater Koningshof ten aanzien van het “Winterprogramma”. Het winterprogramma is erop 

gericht om lokaal talent en lokale kunstenaars / musici een podium te bieden. Op zich een goed 

idee dat de CRM van harte steunt. Wel geeft de CRM aan in die programmering op te passen 

voor te veel aanbod van de gebruikelijke partners uit eigen kring van Theater Koningshof en 

haar bewoners. De CRM adviseert iets breder te denken en andere partijen en verenigingen 

erbij te betrekken zodat je ook echt wellicht ander publiek aan je bindt.  

De CRM biedt haar netwerk aan dat is opgebouwd met de organisatie van de 

huiskamerconcerten tijdens de Week van de Cultuur. 

 

 

De CRM  hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten,  

De Culturele Raad Maassluis  

  

De voorzitter        de secretaris  

      
M. van Raaij         G. Rikhof  

  


