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Griffie gemeente Houten

AMENDEMENT

Voorstel Nr.: 2013-042
Onderwerp: Perspectiefnota 2014
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen op 20 juni 2013;
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 3 van het voorgenomen besluit te wijzigen als volgt:
3. In te stemmen met de ombuigingsvoorstellen en deze in de begroting 2014 verder uit te werken, met
uitzondering van deelvoorstel 1.1 en 1.4, zoals genoemd in de Perspectiefnota 2014 (blz. 61).

Toelichting:
Door het college wordt voorgesteld om ingrijpend te bezuinigen op de subsidies aan de fanfares. Een
deel van die subsidie, namelijke € 15.000,-, zal gestort worden in het cultuurfonds, waaruit de fanfares
dan mogelijk weer incidentele projectgelden krijgen. De structurele ondersteuning van de fanfares zal
daarmee tot het verleden gaan behoren. Het is zeer onzeker of de fanfares dat overleven.
We vinden het niet passend om de subsidie voor de fanfares nu af te schaffen, terwijl de spelregels en
de mogelijke uitkeringsfrequentie voor het Cultuurfonds nog zo onduidelijk zijn. Het college heeft ons
niet kunnen overtuigen dat de fanfares voldoende ondersteuning zullen houden. Gezien de status van
de fanfares, de jarenlange betrouwbare ondersteuning, het altijd beschikbaar willen zijn voor de
gemeenschappen in de dorpskernen van Houten en de educatieve waarde van het muziekonderwijs
via de fanfares vinden we het belangrijk de subsidierelatie met de fanfares nu niet te verbreken.
We vinden dat er in breder verband gekeken moet worden naar het belang van de fanfares en de
muziekeducatie voor Houten en de wijze waarop nog meer synergie gerealiseerd kan worden in
Houten. Daarbij past geen abrupte beëindiging van de subsidierelatie zoals die nu wordt voorgesteld.
Integendeel, dit vraagt om een strategische discussie en heroriëntatie. Voor het tekort dat hierdoor
ontstaat dient dan ook dekking gevonden te worden als de strategische discussie en heroriëntatie
plaatsvindt.
Overigens zijn wij van mening dat het cultuurfonds ook gevuld kan worden door het cultuurfonds zeer
gericht bij de Houtense bevolking onder de aandacht te brengen. Het Houtense Cultuurfonds is er voor
Houtenaren. Wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat Houtenaren voortaan rechtstreeks aan dit
Houtense fonds gaan doneren?
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