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2. Wethouder Meijs levert ter informatie aan de commissie een lijstje met een overzicht van de zgn. 
kleine vervangingsinvesteringen bij de podia

Het reguliere onderhoud aan het vastgoed dat gebruikt wordt door de culturele instellingen wordt 
gefinancierd vanuit de onderhoudsmiddelen zoals deze opgenomen zijn in de gemeentelijke begroting. Voor 
investeringen anders dan onderhoud en verbeteringen, zullen altijd aanvullende financiële middelen 
benodigd zijn. Deze investeringen zullen dan ook voorgelegd worden ter besluitvorming in de Raad, net als 
bij het vrijgeven van kredieten voor de vervangingsinvesteringen bij de podia. Een voorbeeld hiervan is de 
renovatie van de bibliotheek. Op dit moment zijn er geen aanvullende investeringen in het vastgoed voor de 
culturele instellingen voorzien anders dan de investeringen die al aan de Raad voorgelegd zijn.

Onderwerp
Toezegging overzicht meerjaren-OH cultureel vastgoed en lijstje zgn. 
kleine Investeringen

1. Wethouder Meijs zal een overzicht van de Meerjarenplannen van de culturele instellingen maken, 
voor zover deze plannen nog niet zijn verwerkt in de Begroting 2021 en/of Kadernota 2021

Onderstaand treft u de bedragen per podium van vervangingen van minder dan € 100.000 euro aan voor
2021 en de periode 2022 t/m 2024. Het bedrag per podium bestaat uit meerdere kleine vervangingen onder 
de € 100.000. De dekking in de gemeentebegroting 2022-2026 is hierop afgestemd. De bedragen in 2021 
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Omschrijving
Wethouder Meijs zegt toe:

1. inzicht te verschaffen in het meerjarenonderhoud van het 
cultureel vastgoed, voor zover deze plannen nog niet zijn 
verwerkt in de Begroting 2021 en/of Kadernota 2020

2. ter informatie aan de commissie een lijstje aan te leveren met 
een overzicht van de zgn. kleine Investeringen bij de culturele 
instellingen (I kleiner dan 1 ton)
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worden net als in voorgaande jaren aan de podia op basis van facturen ter beschikking gesteld. Het is de 
intentie om bij het komende Cultuurplan aan de podia een gemiddeld bedrag per jaar voor 2022 t/m 2024 in 
de vorm van een subsidie te verlenen. De wijze van verdeling van de bedragen over de jaren heen zal in 
overleg met de podia nader worden bepaald.
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