
 
 
Schriftelijke vragen aan B en W 
 
 
27 maart 2014 
 
 
 
Geacht college, 
 
 
In perspublicaties is deze week het nieuws bekendgemaakt dat er dit jaar in 
Castricum geen Culturele Manifestatie komt. Als reden wordt opgevoerd dat 
in 2012 al duidelijk was dat de gemeente het subsidie uit de projectenfonds 
Welzijn ging stopzetten; bovendien had de organisatie de hoop dat de 
behuizing van Nieuw Geesterhage in 2014 gerealiseerd zou zijn. 
 
Onze fractie heeft aan uw college de volgende vragen: 
 
1 Bent u bekend met het besluit van het bestuur van de Culturele Manifestatie 
en op welke wijze is dat tot u gekomen? 
2 Wat heeft uw college gedaan om te voorkomen dat een zo belangrijk 
evenement als de Culturele Manifestatie, die oproept tot cultuurparticipatie en 
cultuurdistributie en deze bevorderen, uit de Castricumse cultuuragenda 
verdwijnt? 
3 Kunt u aangeven waarom in 2012 al duidelijk was, en op grond van welke 
beleidsregels, dat de gemeente het subsidie aan de Culturele Manifestatie 
ging stopzetten? 
4 Is uw college bereid uw opvattingen van eertijds ten aanzien van 
subsidiëring van de Culturele Manifestatie te herzien, nu de gemeenteraad in 
februari 2014 niet is overgegaan tot vaststelling van de beleidsregels op 
grond waarvan subsidies aan culturele evenementen en organisaties worden 
verstrekt? 
5 Kunt u aangeven waarom u er niet voor heeft gekozen om de 
gemeenteraad over uw dilemma te informeren, doordat het uw college heeft 
ontbroken aan een grondslag om subsidie aan de Culturele Manifestatie te 
verstrekken, aangezien de beleidsregels aangaande het subsidiëren van 
cultuuraanbod niet door de raad zijn vastgesteld? 
6 Welke inspanningen gaat uw college ondernemen die ervoor kunnen zorgen 
dat op zo kort mogelijke termijn, liefst nog in 2014, de Culturele Manifestatie 
voor Castricum behouden blijft, of heeft uw college hiervoor een opdracht van 
de gemeenteraad nodig, nu de beleidsinstrumenten om de organisatie een 
subsidie te verschaffen klaarblijkelijk ontbreken? 
 
Graag bij een en ander een gemotiveerde reactie. 
 
Met dank voor de beantwoording, 
 
Ron de Haan, gemeenteraadslid 



 
 


