Leden van de Raad
Datum: 2 september 2019
Betreft: Toekomst van Kunst in de Heemtuin
Geachte raadsleden,
Een jaar geleden heeft uw raad na voorlichting en inspraak door Stichting Kunst in de Heemtuin een
motie aangenomen over de subsidiëring van onze stichting.
Dat was toen nodig omdat in zowel de toen geldende cultuurnota als de begroting voor 2019 geen
bedrag was opgenomen voor de beeldenexpositie in 2019.
Met de motie heeft het college van B&W toen een bedrag beschikbaar gesteld van € 7.500. Met de
reserves die wij nog hadden, de bijdragen van enkele fondsen en onze vrienden én door fors te
bezuinigen is het ons dit jaar gelukt om toch een kwalitatief goede expositie in de Heemtuin te
realiseren. Daarbij voldeden wij ook nog aan de voorwaarde van de gemeente dat de expositie moest
aansluiten bij de ambitie uit de toen geldende cultuurnota om cultuur en welzijn sterker met elkaar
te verbinden.
Wij zijn nu een jaar verder. Als wij onze verplichtingen zijn nagekomen is de bankrekening leeg.
Na evaluatie zijn wij tot de volgende conclusies gekomen:
1. Onze kracht én onze missie is het organiseren van een kwalitatief hoogwaardige
beeldententoonstelling op de prachtige locatie van de Heemtuin. Met deze tentoonstelling
brengen we op een laagdrempelige manier beeldende kunst in de openbare ruimte. Jaarlijks
genieten vele Leiderdorpers van de tentoonstelling wanneer zij door de Heemtuin wandelen.
2. Onze aanvullende kracht ligt in het organiseren van activiteiten rond de expositie. Dit jaar
waren dat een drietal community art projecten, waarbij inwoners van Leiderdorp en
scholieren onder begeleiding van professionele kunstenaars een kunstwerk maakten.
Daarnaast organiseerden we een drukbezochte poëzieavond, verzorgden we rondleidingen
voor diverse groepen en deden enkele honderden kinderen mee aan de speurtocht langs de
beelden.
3. Bezoekers vinden de community art projecten wel aardig maar komen daar niet voor. Zij zien
liever een uitgebreidere expositie van “echte” beelden van gerenommeerde kunstenaars.
4. Voor het inrichten van een volwaardige basistentoonstelling is een bedrag nodig van
tenminste € 17.000. Rekening houdend met aanvullende financiering door fondsen en
inkomsten van onze vrienden is minimaal € 13.000 nodig aan gemeentelijke subsidie.
5. Community art kost circa € 2.000 per project en is daarmee relatief kostbaar.
6. Community art projecten kunnen wij alleen organiseren als daar een apart budget voor
beschikbaar komt.
Hoe is de situatie nu voor 2020 en volgende jaren?
Er is geen nieuwe cultuurnota. Er is daarom ook geen bedrag gereserveerd in de begroting voor 2020
voor Stichting Kunst in de Heemtuin. Wij zijn dus weer terug bij af.
Wij hebben bij de gemeente deze zomer een subsidieaanvraag ingediend van € 13.000 met een
garantiestelling van € 2.000 voor noodgevallen, ervan uitgaande dat we aanvullende bijdragen
kunnen werven. De aanvraag is als bijlage bij deze brief gevoegd. Het ambtelijke antwoord op deze

aanvraag was negatief: er is geen nieuwe cultuurnota en er is geen begrotingspost voor Stichting
Kunst in de Heemtuin. Het college van B&W zal dit ambtelijke advies volgen. Kortom: geen geld voor
2020 en volgende jaren.
Alleen de raad kan ons dus nog helpen om onze activiteiten voort te zetten.
Daarbij wijzen wij u nog graag op de uitkomsten van het onlangs uitgevoerde onderzoek naar cultuur
in Leiderdorp, waarbij zes op de tien respondenten kunst in de openbare ruimte (heel) belangrijk
vinden en de helft vindt dat de gemeente moet investeren in kunst in de openbare ruimte.
Ook zijn wij van mening dat kunst – speciaal die in de open lucht – misschien wel geen
welzijnsvoorziening op zich is maar wel zeer nadrukkelijk aan het menselijke welzijn bijdraagt.
Ons stichtingsbestuur heeft inmiddels na ampele overwegingen en met pijn in het hart besloten dat
als de minimale subsidie van € 13.000 niet wordt toegekend wij na 13 jaar onze activiteiten
beëindigen.
De toekomst van Kunst in de Heemtuin ligt in uw handen.
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