COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Vaststelling projectsubsidie 2017 culturele programmering de Tuyter
Te besluiten om
1. De projectsubsidie 2017 voor de culturele programmering in de Tuyter aan stichting de
Cultuurwerkplaats – met toepassing van de hardheidsclausule- in verband met het te laat
aanleveren van de aanvraag vast te stellen op het verleende bedrag ter hoogte
van € 50.000.
Inleiding
Aan SYnerKri en Krimpen Presents is gevraagd een plan van aanpak op te stellen voor de
culturele programmering van de Tuyter. Het plan is tot stand gekomen in overleg met de
gemeente en de (toekomstige) gebruikers van de Tuyter.
Op 6 juni 2016 heeft u besloten in te stemmen met het plan van aanpak en de voorgestelde
inzet van middelen. De verdeling van middelen over de jaren is al doende in overleg met de
stichting Cultuurwerkplaats iets bijgesteld, namelijk:
2016: € 9.000 (aanloop) en € 24.000 (2e halfjaar)
2017: € 31.000 (1e halfjaar) en € 19.000 (2e halfjaar);
2018: € 19.000 (1e halfjaar) en € 18.000 (2e halfjaar).
Totaal: € 120.000
De Cultuurwerkplaats heeft in 2016 vanuit stichting SYnerKri gewerkt. Op 21 februari 2017 is
de stichting Cultuurwerkplaats Krimpen aan den IJssel opgericht. Vanaf die datum is deze
stichting verantwoordelijk voor de uitvoering van de culturele programmering in de Tuyter.
De werkzaamheden voor de CWP worden voor het grootste deel voorbereid en uitgevoerd
door een projectleider. Vrijwilligers helpen bij de techniek en in de rol van gastvrouw.
In 2017 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd, het getal achter de activiteit geeft het
aantal bezoekers aan;
Literaire activiteiten
Kinderboekenweekfeest (gezamenlijke activiteit van de gebruikers van de Tuyter ) 86
Lezing Mark Stakenburg; Bob Dylan 8
Jazz avond + Lezing Hans Zirkzee 12
Muzikale activiteiten
The Adele project 97
Jazz in De Tuyter 55
De Martin Bakker Show 46
Flamenco (in samenspraak met de inwoners) 97
Theater
Brothers Timisela 138
Cabaret (3xJ 168
Film
Filmavonden (9x) 305
Vakantiebioscoop (8x) 472
Overig
Ladiesnight (in samenspraak met de inwoners) 82

U wordt geadviseerd om de verleende projectsubsidie van € 50.000 voor het jaar 2017 met
toepassing van de hardheidsclausule vast te stellen.
Beoogd effect
Door in te stemmen met de vaststelling van de projectsubsidie 2017 voor de culturele
programmering in de Tuyter wordt het subsidieproces voor het jaar 2017 afgerond.
Argumenten
1.1 Vaststellingsinformatie grondslag van uw besluit
In de vaststellingsinformatie staat de informatie opgenomen om een beslissing te kunnen
nemen.
1.2 Aanvragen getoetst aan de ASV 2012, toepassing hardheidsclausule.
De aanvraag tot vaststelling is getoetst aan de ASV 2012 en aan de bijbehorende
subsidiebeleidsregel. Uit de vaststellingsinformatie blijkt dat er geen belemmering is voor uw
college om deze subsidie vast te stellen. De aanvraag is op 31 augustus 2018
binnengekomen en is hiermee te laat ingediend. Met toepassing van de hardheidsclausule,
artikel 22 van de ASV 2012, kan de subsidie worden vastgesteld.
Kanttekeningen
Financiën
Er is in 2017 € 65.535,- uitgegeven. Vanuit kaartverkoop is € 10.295 als inkomsten binnen
gekomen.
Communicatie
n.v.t.
Uitvoering
Bijlagen
1. Aanvraag tot vaststelling 2017
2. Vaststellingsinformatie 2017
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