COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Subsidieaanvraag voor het organiseren van een (één of twee jaarlijkse) groepsexpositie van
32 kunstenaars op het voormalige Hollandia terrein.
Te besluiten om
Een bedrag van € 3.350,- voor het organiseren van een groepsexpositie genaamd 01080 op
25,26 en 27 mei 2018 aan stichting Deick toe te kennen en direct vast te stellen.

Inleiding
Samenvatting aanvraag
De voorliggende aanvraag gaat over een groepsexpositie in de periode 25 t/m 27 mei
2018 van 32 kunstenaars met uiteenlopende disciplines op het voormalige Hollandia
terrein. Het gaat om 17 kunstenaars uit Krimpen aan den IJssel en 15 jonge kunstenaars uit
Rotterdam met name komend van de Willem de Kooning Academie.
De kunstenaars uit Krimpen aan den IJssel zijn veelal aangesloten bij de
Krimpenerkunstwaard en/of stichting Stuwart.
Het thema is “Water, verbinding tussen Krimpen en Rotterdam”. De gedachte is om een
symbolische brug te slaan tussen de 2 gemeenten, vandaar de titel 01080. De verbinding
met de stad Rotterdam naar de Krimpenerwaard maakt deze expositie onderscheidend.
De organisatie verwacht een aantal van 200-400 bezoekers.
Als dit concept aanslaat heeft de stichting de ambitie om het evenement jaarlijks of
tweejaarlijks te herhalen.
De locatie is een oude loods van het voormalige Hollandia terrein. Het ligt direct aan de kade
en vlakbij de waterbus. De Historische Kring Krimpen heeft toegezegd mee te willen werken
aan een presentatie over de historie van de locatie.
Organisatorisch en financieel
De organisatie heeft een groot netwerk in Krimpen aan den IJssel en Rotterdam. De
begroting wordt laag gehouden door hand en spandiensten van andere kunstenaars. Door
de mogelijke projectsubsidie van de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft het Centrum
voor Beeldende Kunst uit Rotterdam een bedrag van € 2.500,- toegezegd.
Aan de gemeente wordt het volgende gevraagd:
Er wordt een bedrag van € 3.350,- als projectsubsidie aan de gemeente gevraagd.
Advies
Geadviseerd wordt om een subsidie van € 3.350,- voor het organiseren van een
groepsexpositie van 32 kunstenaars op 25, 26 en 27 mei 2018 aan stichting Deick toe te
kennen en direct vast te stellen.
Beoogd effect
Stichting Deick de mogelijkheid te geven een nieuw initiatief te starten, t.w. een (één of twee
jaarlijkse) groepsexpositie van 32 Krimpense- en Rotterdamse kunstenaars op het
voormalige Hollandia terrein.

Argumenten
1.1
Aanvraag is getoetst en voldoet aan de Algemene Subsidieverordening 2012, het
algemene subsidiebeleidskader 2012 en aan de beleidsregel 3.3 Kunst en Musea
De aanvraag is getoetst aan de ASV 2012 en de bijbehorende beleidsregel. De aanvraag
voldoet aan de gestelde voorwaarden in de ASV en aan de beleidsregel 3.3, t.w. het
bevorderen van kennis van en waardering voor kunst en culturele uitingen in de Krimpense
samenleving door het intensiveren van contact tussen inwoners en kunst, cultuur en - in het
algemeen - het vergroten van de culturele aantrekkelijkheid van de gemeente.
Projectsubsidie wordt onder andere gegeven om nieuwe initiatieven te stimuleren.
Kanttekeningen
Aangezien het hier om een nieuw initiatief gaat, zal moeten blijken of de verwachtingen van
de stichting uit gaan komen.
Financiën
Geadviseerd wordt het subsidiebedrag van € 3.350,- ten laste te brengen van;
6541101 Kunst en Musea /442487 projectsubsidie. Er is voldoende budget.
Communicatie
De stichting Deick wordt door middel van een brief op de hoogte gebracht van uw besluit.
Uitvoering
Bijlagen
1. Verleningsinformatie
2. Projectaanvraag stichting Deick (inclusief de begroting en dekkingsplan)
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