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Motie Stand van zaken uitvoering Cultuurnota 2020-2023

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 1 juli 2021,

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de raad;

gelezen het voorstel van het college onder agendapunt 9 betreffende ‘programma’s begroting’

overwegende dat:
. de gemeenteraad van Huizen de Cultuurnota 2020-2023 Verbindend en verrassend eigen heeft

vastgesteld waarin tien ambities zijn geformuleerd;
. deze ambities in de programma’s voor de begroting 2022 worden genoemd als prioriteiten;
. een aantal van deze ambities dreigt te stranden nog voor ze van de grond zijn gekomen, doordat

er geen budget is voor de uitvoering ervan;
. als gevolg hiervan de ambitie voor behoud van de regioconservator door de gemeente Huizen

niet kan worden waargemaakt;
. als gevolg hiervan eveneens de ambitie om te zorgen voor noodzakelijk regulier onderhoud van

onze gemeentelijke (kunst)werken in de openbare ruimte niet mogelijk is, iets waarvoor volgens
de recente rapportage van Kunstwacht jaarlijks € 10.000 nodig is;

. de cultuurnota daarom dringend gebaat is bij een budget om de ambities uit te voeren;

. het collegeakkoord Vitaal en Verbindend 2018-2022 het belang van kunst en cultuur voor Huizen
onderstreept door er een aparte paragraaf aan te wijden, en expliciet noemt dat er een actuele
cultuurnota moet komen, voorzien van nieuw elan en een nieuwe visie;

. de programma’s begroting 2022 alle ambities van de Cultuurnota noemt als prioriteiten, maar
niet aan alle prioriteiten prestaties verbindt;

draagt het college op:
uiterlijk bij de begrotingsraadsvergadering van 28 oktober as. een stand van zaken uitvoering
cultuurnota 2020-2023 aan de raad voor te leggen, en per onderdeel aan te geven welk budget er
incidenteel of structureel ontbreekt en met welke maatregelen dit alsnog gefinancierd zou kunnen
worden, op basis waarvan de raad alsdan een afweging kan maken in het kader van zijn budgetrecht;

en gaat over tot de orde van de dag.
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