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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

In **\j« vergadering van 8 September j.l. heeft de commissie
voor de monumentale kunstopdrachten de wens te kennen gegeven in het nieuwe begrotingsjaar 1990 direct van start te
willen gaan met een drietal belangrijke projecten op het gebied van de monumentale (beeldende) kunst op verschillende
locaties in onze gemeente.
Achtereenvolgens betreft het hier:
a. een nieuw project in het Koningin Beatrix Park in AlmereStad;
b. een passend en Almere waardig Joop den Uyl monument in het
gelijknamige park in Almere-Stad;
c. een te starten nieuw beeldend'; kunstproject in MuziekwijkZuid, eveneens in Almere-Stad;
d. Daarnaast ia, het te doen qebruikeliik dat de commissie ten
behoeve van 3-i\^ adviserende werkzaamheden en overige bemoeiingen op jaarbasis vergoedingen in de vorm van vacatie,
reis- en verblijfkosten ontvangt. Hiermede is op jaarbasis
een bedrag van / 10.000,— gemoeid.
Ten behoeve van de projecten, vermeld onder a t/m c is in
totaal een krediet benodigd ad / 150.000, — .
De commissie doet uw college thans het voorstel de raad te
verzoeken kredieten te voteren tot in totaal een bedrag van
/ 160.000,—, ten einde straks, bij de aanvang van het nieuwe
jaar een slagvaardig beleid te kunnen voeren en niet voor elk
afzonderlijk kunstproject een raadsvoorstel te moeten doen.
Dat bespaart niet alleen een hoop tijd en moeite, maar als de
situatie op de zogeheten "open markt" zich onverhoopt mocht
voordoen, zou eventueel een beeld of object, zonder al te
lange ambtelijke procedures, kunnen worden aangekocht.

Het ligt uiteraard in de bedoeling dat uw college en de raad,
via informatie in de betrokken raadscommissies, op de hoogte
wordt gesteld wat/hoe uiteindelijk de keuze van eerder genoemde projecten zal zijn c.q. op welke wijze in de opdrachtverstrekking zal worden voorzien en tot welke hoogte van bedragen men exact denkt uitgaven te doen. Ter informatie kan
tenslotte worden vermeld dat de kredieten ten laste van het
fonds voor beeldende kunst zullen worden gebracht. Hiervoor
is het noodzakelijk dat er ontrekkingen uit het fonds dienen
plaats te hebben.
Ter voldoening aan het verzoek van de commissie voor de monumentale kunstopdrachten stellen wij u voor in te stemmen met
bijgaand advies.
in dit totaal bedrag is / 10.000,— opgenomen t.b.v. adviesen begeleidingskosten voor commissie Monumentale Kunstopdrachten, op jaarbasis.

voorvervolg inlegvel gebruiken
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Kabinet-A

Agendanr: III-OB
Afd/dir: KZ

Omschrijving:
Nota d.d. 10 oktober 1989 over onttrekkingen aan het Fonds voor
Beeldende Kunst met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad, alsmede de
6e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1990.
Besluit:
a. Aanhouden tot de volgende vergadering van het college waarin teven:
het vervaardigen van een kunstwerk mede ten behoeve van de
4 mei-herdenking zal worden betrokken.
b. De wethouder Kunstzaken zal voor de voorbereiding daarvan zorg
dragen en over de financiering van dit kunstwerk contact opnemen
met zijn collega van financien.
WETHOUDER FE/KZ
KZ

B&W-B datxm:

7

november 1989.

Agendanr: I I I - 0 5
A f d / d i r : KZ

Omschrijving:
Nota d.d. 3 november 1989 over kredietvotering ten laste van het fonds
'oor ;d.e kunstopdrachten, met ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad,
vo
aIsmede de 5e wijziging van de begroting voor het dienstjaar 1990.
Besluit:
a. Aan de gemeenteraad voorstellen een krediet van / 160.000,—
ten laste van het Fonds voor de Beeldende Kunst te voteren ten
behoeve van een 3-tal projecten op verschillende lokaties in
Almere-Stad.
In dit bedrag is voorts een bedrag van / 15.000,— begrepen ten
behoeve van schets- en ontwerpkosten voor een zogenaamd bezinningskimstwerk in Almere-Stad.
Hierin is ook opgenomen een bedrag van / 10.000,— ten behoeve
van advies- en begeleidingskosten voor de Commissie voor de
Montjmientale Ktmstopdrachten.
b. Voor het vervaardigen van de hierboven bedoelde kunstwerken dient
een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad te worden voorgelegd.
c. Daarnaast dient aan de gemeenteraad een voorstel te worden gedaan
om een krediet te voteren van / 100.000,— voor het maken van een
bezinningskunstwerk 4/5 mei.
Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van het saldo-overschot
van de begroting 1990.
d. Burgemeester en wethouders achten het verantwoord de kosten voor
.._. -vervaardiging van dit bezinningskunstwerk uit dit overschot te
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bestreiden omdat er niet alleen voldoende financiele ruimte voor
is, maar ook omdat het gaat om een eenmalige voorziening.
Deze eenmalige voorziening kan worden aangemerkt als een met een
overstijgend beiang.
Voorts wordt voor het monumentale karakter een bedrag van
/ 15.000,— uit het fonds voor de beeldende kunst onttrokken.
Burgemeester en wethouders achten het noodzakelijk dat in het
pre-advies duidelijk deze argumentatie naar voren wordt gebracht.
Over het vervaardigen van het bezinningskunstwerk zal de burgemeester contact opnemen met het Comite 4/5 mei.
Secretaresse een gesprek regelen.
Voorts wordt afgesproken dat de burgemeester met de wethouder
voor culturele aangelegenheden samen de realisering van het
bezinningskunstwerk ter hand zullen nemen.
Zo zal in ieder geval aan de directeur Kimstzaken worden gevraagd
wat de beste procedure is om tot verwezenlijking van dit kunstwerk
te komen.
Daarbij dienen de uitgangsptinten ten aanzien van het doel van het
kunstwerk, lokatie e.d. in een notitie te worden vastgelegd. .
Bij de keuze van de lokatie dient Stadsontwikkeling te worden
betrokken.
Aan de Coimnissie voor de Monumentale Kunstopdrachten zullen
suggesties worden gevraagd over de kunstenaar aan wie een
opdracht kan worden verleend.
Tenslotte wordt afgesproken dat er een tijdsplanning voor de
realisering van dit object wordt opgezet.
Ontwerp-raadsvoorstel aan de commissies voor gezondheidszorg en
financien voorleggen.

B&W-B dattim: 12

december 1989.

Agendanr: III-05
Afd/dir: KZ

Omschrijving:
Ontwerp-voorstel aan de gemeenteraad over kredietvotering voor een
drietal beeldende kunstprojecten en de koscen voor monumentale kunstopdrachten met advies commissies.
Besluit:
Voorstel na wijziging aan de gemeenteraad voorleggen.
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Kredietvotering voor een drietal beeldende
kunstprojecten en de kosten voor de commissie
voor de monumentale kunstopdrachten, alsmede
de 6e wijziging van de begroting voor het
dienstjaar 1990.
Almere, 12 december 1989.
Aan de gemeenteraad.
Vi) stellen u voor:
a. Kredieten beschikbaar te stellen voor:
1. een nieuw project in het Koningin Beatrixpark te Almere-Stad ad
f 35.000,--;
2. een portret, naar de gelijkenis van de staatsman dr. J.M. den Uyl ad
f 50.000.--;
3. een nieuw te starten kunstproject in Muziekwijk-Zuid ad f 50.000,--;
b. ten behoeve van advies- en begeleidingskosten een krediet van f 10.000,-(dienstjaar 1990) beschikbaar te stellen;
c. het benodigde krediet ad f 145.000,-- te onttrekken aan het Fonds Beeldende
Kunst;
d. de 6e wijziging van de begroting 1990 vast te stellen, conform ontwerp.
Toelichting.
De commissie voor de monumentale kunstopdrachten heeft zich onlangs beraden
over een drietal nieuwe kunstopdrachten in onze gemeente op verschillende lokaties in Almere-Stad. Het plan is opgevat om direct bij de start van het nieuwe jaar 1990 met de desbetreffende projecten aan te vangen.
Met het oog op vorenstaande is het noodzakelijk dat de commissie direct kan
overgaan tot effectieve advisering en belangrijker, dat bovendien met voortvarendheid tot opdrachtverstrekking kan worden overgegaan.
Het is de bedoeling dat voor de onderscheidene lokaties kunstvoorzieningen
worden gecreSerd c.q. dat daartoe aan talentvolle kunstenaars opdrachten worden
verstrekt:
a. Koningin Beatrixpark:
een nieuw project naast het onlangs opgeleverde project "Nimis" van beeldend
kunstenaar Pjotr Muller, kosten geraamd op f 35.000,--;
b. Dr. J.M. den Uvlpark;
gedacht wordt aan een portret van de staatsman in het gelijknamige park, kosten geraamd op f 50.000,—;
c. Muziekviik-Zuid:
een nieuw te starten kunstproject, waarvan de kosten het bedrag van
f 50.000,-- niet te boven zullen gaan.
Met de verstrekking van de kunstopdrachten a t/m c is in totaal een bedrag van
f 145.000,— gemoeid. Het benodigde krediet zal onttrokken worden aan het Fonds
Beeldende Kunst.
AGt639/gms
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Daarnaast is het te doen gebruikelijk dat de advlescommissie ten behoeve van
haar werkzaamheden in advies en begeleidingskosten, jaarlijks vergoedingen ontvangt tot een bedrag van ten hoogste f 10.000,--. Deze kosten dienen eveneens
onttrokken te worden aan het Fonds Beeldende Kunst.
Het spreekt voor zich dat uw raad te zijner tijd bij de definitieve keuze(n)
met betrekking tot de opdrachtverstrekking, via de desbetreffende raadscommissies op de hoogte zal worden gebracht.
Advies commissie(s) voor Advies en Biistand.
De commissie voor personeelszaken en gezondheidszorg c a . en voor financien
c a . kunnen zich met het voorstel verenigen.

Burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,

Biil./ter lezing gelegd;
- nota d.d. 10 oktober 1989 van dir. KZ met B&W-besluit
- nota d.d. 3 november 1989 van dir. KZ
AGt639/gms

de burgemeester.
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De raad van de gemeente Almere,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op artikel 245a van de gemeentewet;
B E S L U I T :
a.
b.

c.
d.

voor een drietal kunstprojecten in Almere-Stad een totaalkrediet ad
f 145.000,-- beschikbaar te stellen;
ten behoeve van advies- en begeleidingskosten voor de commissie voor de
monumentale kunstopdrachten een bedrag ad f 10.000,-- beschikbaar te stellen;
de bedragen genoemd onder a en b (in totaal f 145.000,--) te onttrekken
aan het Fonds Beeldende Kunst;
in verband met het gestelde onder a t/m c, de begroting van inkomsten en
uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 1990 te wijzigen overeenkomstig het bijgevoegde ontwerp (6e wijziging).
Aimere, 21 december 1989.
De raad voomoemd,
de secretaris,

AGt639/gms

de voorzitter,
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1989
Model J (bedoeld in artikel 16, eerste lid)

Gemeente Almere

Algemene Dienst

Provincie
Flevoland

Begrotingsjaar 1990

6e Begrotingswljziging 1990, behorende
bij besluit d.d. 2! december 1989.

Toelichting.
1.
2.

3.

Deze bestaat uit twee onderdelen.
Onderdeel I is bestemd voor wijziging van de in kolom 5 van de gewone
dienst en van de verdeeldienst geraamde bedragen van het dienstjaar,
alsmede van die in kolom 4 van de kapitaaldienst.
Onderdeel II heeft betrekking op kolom 3 van de kapitaaldienst. In dit
onderdeel worden vermeld de geraamde totaalbedragen voor nieuwe
investeringen dan wel de wijzigingen in de totaalbedragen voor de in het
dienstjaar nog in uitvoering zijnde Investeringen.

De raad van bovengenoemde gemeente,
B E S L U I T :
de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente voor het dienstjaar 1990
te wijzigen als vermeld in de bij dit besluit behorende bijlage(n).

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 1989.
oorzitter.

secretaris.

AGt639/gms

1989
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I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990

Ui tgaven
Bedrag van de

Volqnr
(sub)
functie

Omschri jving

Nieuwe of
verhoging van
de bestaande
rami ng

Verlaging van
de bestaande
raming

Nieuwe rami
van het
dienstjaar

Uitgaven gewone dienst.

540.00

Functie 540 Kunst en Oudheidkunde

260.000

1 .129.214

TENTOONSTELLINGEN

260.000

949.919

Toeli cht ing :
0052 beeldende kunstobjecten in
wi jken

260.000

Ten behoeve van kunst in de wijken worden de volgende
uitgaven geraamd:
- Koningin Beatrixpark
f 35.000,-- Dr. J.M. den Uylpark
• 50.000,-• 50.000,-- Muziekwijk-Zuid
- schets- en ontwerpkosten
bezinningskunstwerk
• 15.000,-f 150.000,-10.000,-advies- en begeleidingskosten
f 160.000,-realiseringskosten bezinnings100.000,-kunstwerk
Totaal
f 260.000,-asastsassK

Op deze begrotingswijziging hebben betrekking op
de pre-adviezen nr. 234 en 248.

Totaal uitgaven functie 540

260.000

Nr. 248-6
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I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar

1990

Inkomsten
Bedrag van de

Volqnr
(sub)
functie

Nieuwe of
verhoging van
de bestaande
raming

Omschrijving

Verlaging van
de bestaande
raming

Nieuwe ramin
van het
dienstjaar

10
Inkomsten gewone dienst.

540.00

Functie 540 Kunst en Oudheidkunde.

260.000

535.236

TENTOONSTELLINGEN

260.000

431.000

Toelichting:
0049 Onttrekking

fondsen

260.000

1. Onttrekking aan het fonds aankoop beeldende
kunst. Ten behoeve van de ontwerpkosten van
een bezinningsmonument, adviezen begeleidingskosten voor de commissie voor monumentale
kunstopdrachten en een drietal projecten
in Almere-stad
f 160.000,-2. Onttrekking saldi-reserve.
f 100.000,-Betreft een onttrekking aan de saldi-reserve
ten behoeve van de realisering van een bezinningskunstwerk
Totaal
f 260.000,--

Totaal

inkomsten functie 540

260.000

1989
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I. Uijziging van de ramingen van het dienstjaar 1990

Ui tgaven
Bedrag van de

Volqnr
(sub)
functie

Nieuwe of
verhoging van
de bestaande
raming

Omschri jving

Verlaging van
de bestaande
raming

Nieuwe ramin
van het
dienstjaar

5
Uitgaven kapitaaldienst.

910.0032

Functie 910 Reserves en voorzieningen

260.000

35.323.000

BESTEMMINGSRESERVES EN FONDSEN
BESCHIKKING TEN BATE VAN DE ALGEMENE DIENST

160.000

16.825.000

100.000

740.000

Toelichtinq:
reserve aankoop beeldende-kunstobjecten

160.000

Betreft een onttrekking aan de reserve aankoop beeldendekunstobjecten ten behoeve van projecten in 1990.
910.0012

SALDI-RESERVE
Toelichtinq:
Betreft een onttrekking aan de saldi-reserve
ten behoeve van de realisering van een bezinningskunstwerk

Totaal uitgaven kapitaaldienst

100.000

260.000
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II. Uijziging van de totaalbedragen voor

Volqnr
(sub)
funct i e

investeringen

Uitgaven
Verhoging of
verlaging van
het beschikbaar
gestelde krediet

Omschri jving

Nieuw krediet of
het beschikbaar
gestelde krediet
na wijziging

1
Uitgaven

kapitaaldienst.

Functie 910 Reserves en voorzieningen
910.0032

BE5TEMMINGSRESERVES EN FONDSEN
BESCHIKKING TEN BATE VAN DE ALGEMENE

260.000

35.323.000

160.000

16.825.000

100.000

740.000

DIENST

Toelichtinq:
reserve aankoop beeldende-kunstobjecten

160.000

Betreft een onttrekking aan de reserve aankoop beeldendekunstobjecten ten behoeve van projecten in 1990.
910.0012

SALDI-RESERVE
Toeli cht inq:
Betreft een onttrekking aan de saldi-reserve
ten behoeve van de realisering van een bezinningskunstwerk

Totaal uitgaven kapitaaldienst

100.000

260.000

