Aan het college
Huizen, 27 juni 2019

Onderwerp: Raadsvraag over verlenging aanstelling regioconservator

Geacht college,
Zoals u bekend bereidt een werkgroep uit de raad een initiatiefvoorstel voor nieuwe Kunst en
Cultuurnota voor. In dat verband is ook het functioneren van de regioconservator aan de
orde geweest.
De regioconservator heeft een aanstelling voor de periode 2017-2019. De taak van de
regioconservator is het stimuleren van de samenwerking in het cultuur en erfgoedveld met:
• het aanbieden van backoffice-ondersteuning,
• de organisatie van een jaarlijks cultuur-en erfgoedfestival rondom een gezamenlijk thema
en
• de digitalisering van cultuur- en erfgoedcollecties.
Het gevoelen bij de regio en regiogemeenten over het functioneren van de regioconservator
is erg positief. Ook in de werkgroep kunst en cultuur wordt dit gevoel gedeeld.
Wij hebben vernomen dat er vanuit de regio een voorstel zal worden gedaan aan het
portefeuillehoudersoverleg fysiek domein van 5 juli a.s., om de aanstelling van de
regioconservator in ieder geval te verlengen met één jaar, dus tot en met 2020. Voor Huizen
zouden de daarmee gemoeide kosten maximaal € 9.812,- bedragen.
Wij hebben echter (nog) geen voorstel gezien voor de verlenging van de aanstelling van de
regioconservator.
Naar aanleiding hiervan de volgende raadsvragen aan uw college.
1. Wat is het standpunt van uw college over de verlenging met één jaar (dus voor 2020) van
de aanstelling van de regioconservator?
2. Als u verlenging van de aanstelling een goede zaak vindt kunt u ons aangeven waarom
wij hiervoor nog geen voorstel hebben mogen ontvangen, inclusief de dekking van de
kosten?
3. We zijn op de hoogte van afspraken in het coalitie-akkoord over de besteding van een
positief (rekening)resultaat en mogelijkheden voor nieuw beleid, maar welke
mogelijkheden voor dekking van de kosten stelt u voor er als er de bereidheid is bij de
raad financiële medewerking te verlenen aan het realiseren van een verlengde
aanstelling?
Graag zo mogelijk tijdig voorafgaand aan de raad van 4 juli a.s. een schriftelijk antwoord op
deze vraag, en anders in ieder geval die raadsvergadering een mondeling antwoord op de
vraag.
De raadsvragen stel ik mede namens de overige leden van de raadswerkgroep Kunst en
Cultuur.
Met vriendelijke groet,
Karin van Werven

