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Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman.
In de 1e vergadering van woensdag 8 juni 2016 is het subsidie verzoek van het Regionaal Bureau voor
Toerisme Heuvelrug & Vallei mede namens Cultureel rondje Wijk bij Duurstede/Kasteel Amerongen/Huis
Doorn van 19 februari 2016 besproken. (inclusief Cultureel Rondje / Culturele Regio plan van aanpak vanaf
2016 documentversie 2.0)
De commissie adviseert unaniem NEGATIEF over het verzoek voor een incidentele bijdrage ad € 7.500.
Onderstaand treft u de reden van dit negatief advies aan:
Als leidraad voor onze adviestaak voor het cultuurfonds is de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede –
organisatie per 1 januari 2016”gehanteerd.
•

De aanvraag is van het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei uit Maarn, namens het
Cultureel Rondje Utrechtse Heuvelrug/Wijk bij Duurstede.
De aanvraag is niet primair afkomstig van een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede, Cothen of
Langbroek. De aanvraag is voor ondersteuning van organisaties uit Wijk bij Duurstede maar ook
voor organisaties buiten de gemeente Wijk bij Duurstede.

•

Naar onze mening is deze activiteit niet vernieuwend, heeft geen toegevoegde waarde en vult geen
leemte op in het culturele aanbod van Wijk bij Duurstede. Wij zien het plan als aanvulling op het
huidige culturele rondje waarbij het Kasteel Amerongen en Huis Doorn worden meegenomen.

•

De werkzaamheden, waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, worden niet uitgevoerd door
vrijwilligers of amateurs, maar door een professionele organisatie.

•

Het projectbudget ad € 30.000 bestaat uit € 15.000 (vrijwilligers-) capaciteit van Huis Doorn en
Kasteel Amerongen en voor € 15.000 uit overige kosten. Dit is niet conform de criteria van
toekenning dat minimaal 50% van het projectbudget wordt gefinancierd uit andere bronnen. In de
projectbegroting wordt bijvoorbeeld geen bijdrage van de culturele ondernemers opgenomen.

•

De adviescommissie is unaniem van mening dat deze aanvraag meer onder de noemer “Toerisme”
valt dan onder de noemer “Cultuur”. Het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede heeft inmiddels een
subsidiebedrag ad € 2.000 toegewezen. Een bijdrage namens de Gemeente Wijk bij Duurstede uit
het “potje Toerisme”” valt naar onze mening goed te verdedigen.
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