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7 juli 2003

vaststellen “Verordening commissie beeldende kunst en
vormgeving Sint Anthonis”

Aan de Raad,
In de beleidsbegroting 2002 zijn een aantal speerpunten van beleid opgenomen.
Eén van deze punten luidt als volgt:
“het creëren van de financiële en organisatorische randvoorwaarden teneinde aan
de notitie “Kunstbeleid” daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven.” Voor het jaar
2002 werd een bedrag van € 10.000,- éénmalig onttrokken aan de reserve beeldende kunst om voor dat jaar een beleidsmedewerker aan te trekken die het beeldende kunstbeleid handen en voeten zou moeten geven.
In overleg met de Nieuwe Brabantse Kunst Stichting is gezocht naar een weg om
een goede invulling te kunnen geven aan de gewenste organisatorische randvoorwaarden om het kunstbeleid te verankeren in het gemeentelijke beleid. Dit heeft
geleid tot het opstellen van een “Verordening commissie beeldende kunst en
vormgeving Sint Anthonis”. Deze ligt voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Indien u kunt instemmen met ons voornemen om een dergelijke commissie in het
leven te roepen dan zal deze commissie fungeren als adviesorgaan over alle voorstellen en ideeën om in de openbare ruimte kunstwerken te plaatsen.
Daarnaast is een goede procedure van belang zodat iedereen weet hoe verzoeken tot plaatsing van een kunstwerk ingediend kunnen worden en langs welke
weg besluitvorming tot stand komt. Hiertoe hebben wij een “richtlijn tot plaatsen
van kunstwerken in de openbare ruimte” ontworpen welke eveneens ter inzage
ligt. Aangezien ten aanzien van het houden van tentoonstellingen regelmatig onduidelijkheden bestonden hebben wij hiervoor eveneens een richtlijn opgesteld die
ook ter inzage ligt.
Op basis van het bepaalde in de Tijdelijke referendumwet is de vaststelling / wijziging / intrekking van de referendabel, hetgeen betekent dat het besluit tot vast-

stelling / wijziging / intrekking van de niet eerder in werking kan treden dan zes
weken na de datum van haar bekendmaking.
De op dit agendapunt betrekking hebbende bescheiden liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Onderhavig voorstel is in de vergadering van de Commissie van aan de orde geweest.
Sint Anthonis, .
Burgemeester en wethouders van Sint Anthonis,
de secretaris,
de burgemeester,

Th.F. Peters

J.M.J. Verbeeten
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Bij dit onderwerp liggen de volgende stukken ter inzage:
1.
De volgende stukken zijn als bijlage meegezonden:
2.
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