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Bijlagen

Bij beantwoording van deze brief, graag datum, Hummer en onderwerp vermelden.

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 juni 2019 heeft mevrouw van Werven van de D66 fractie vragen gesteld over de verlenging van
de regioconservator. Hieronder leest u de antwoorden van het college van de gemeente Huizen op deze
vragen.

1. Wat is het standpunt van uw college over de verlenging met een jaar (dus voor 2020) van de
aanstelling van de regioconservator?
Het regionale voorstel voor verlenging van de regioconservator met een jaar is geagendeerd voor het
regionale portefeuillehoudersoverleg fysiek domein van 5 juli. Het college heeft ermee ingestemd om als
standpunt van de gemeente Huizen in het portefeuillehoudersoverleg into brengen dat wij de aanstelling
van de regioconservator willen verlengen met een jaar onder voorbehoud van instemming door de raad.

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?
Het voorstel voor verlenging van een jaar hebben wij 21 juni van de regio ontvangen. Dit voorstel wordt 5
juli besproken met de portefeuillehouders cultuur van de andere gemeenten in de Gooi en Vechtstreek.
Pas daarna kunnen wij een voorstel aan uw raad doen (bij het aan de raad voorleggen van een to
ontvangen begrotingswijziging van de Regiobegroting).
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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 financiele medewerking to
verlenen aan het realiseren van een verlengde aanstelling?
Wij zullen voorstellen de kosten voor verlenging van een jaar ten taste to brengen van de Reserve Kunst
en Cultuur. Na evaluatie van de regioconservator besluiten de regiogemeenten over eventuele
structurele financiering van deze functie. Hiervoor is op dit moment geen dekking.
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