Beleidsregels monumenten / carillon 2005 (en verder)
1. Beleidsterrein
Beleidstaak: Oudheidkunde/musea
Beheerstaak: Carillon/monument, functienummer 541.00
2. Aanleiding subsidie
Sinds 1986 bezit ons dorp reeds een carillon, bestaande uit 47 klokken, in de
toren van het kerkcentrum Open Haven.
Het welluidende muziekinstrument was een geschenk van de bevolking en
het bedrijfsleven en werd de gemeente Zeewolde aangeboden.
Om het carillon meer bekendheid te geven en er voor te zorgen dat het
bespeelbaar wordt en blijft is de 'Vereniging Vrienden van het Carillon
Zeewolde' opgericht. Om haar taken uit te kunnen voeren heeft zij subsidie
nodig.
3. Uitgangspunten beleid
In de cultuurnota 1997-2001 is gesteld dat de toren van het carillon als
herkenningspunt het hart van Zeewolde vormt en de klanken van het
carillon een extra dimensie geven aan dat middelpunt in onze gemeenschap.
De gemeente ondersteunt het carillon door een bijdrage aan de
beheerscommissie Open Haven ten behoeve van het onderhoud van de toren,
en door een bijdrage aan de 'Vrienden van het carillon' (VVC).
De beiaardier wordt door de VVC op free-lance basis ingehuurd.
Educatieve doelen voor diverse groepen moeten bijdragen aan het vergroten
van de belangstelling voor het carillon.
4. Instelling
• 'Vereniging Vrienden van het Carillon Zeewolde '
• Beheerscommissie Open Haven.
5. Doelstellingen
Het in stand houden van het carillon en de daarbij horende verplichtingen.
Het onderhouden van de toren van kerkcentrum Open Haven.
6. Doelgroep
De bewoners van Zeewolde, recreanten en toeristen.
7. Beoogd effect en termijn waarop dit bereikt wordt
Vergroten van de belangstelling van het publiek voor het carillon.
8. Functies en producten
- bespelingen van het carillon
- onderhoud van het carillon, regelen van verzekeringen en Buma rechten
- bijzondere producten: b.v. havenconcert
- educatieve activiteiten
- onderhoud toren kerkcentrum Open Haven
9. Prestaties
• 45,8 bespelingen per jaar, is inclusief vakantietoeslag,
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• in stand houden van het carillon, met de daaraan gekoppelde
verzekeringen en Buma-rechten
• educatieve doelen (per project vast te stellen)
• havenconcert (1 avond per jaar)
• onderhoud toren kerkcentrum Open Haven.
10. Kwaliteit van het aanbod
• Gediplomeerd beiaardier in te huren op free-lance basis.
• samenwerking met (externe) professionals (havenconcert)
• samenwerking met andere organisaties en instellingen op het gebied van
muziek. (m.n. havenconcert).
11. Subsidiegrondslag
a. Vereniging Vrienden van het Carillon:
In de Raad van maart 2003 is vastgesteld dat het subsidiebedrag 2003 als
peiljaar dient voor indexering van de diverse deelbugdetten van de
Vereniging Vrienden van het Carillon.
Uitgangspunt bij indexering is dat het budget voor de 45,8 speelbeurten van
(= loonkosten beiaardier incl. vakantietoeslag), 100% loongevoelig is. De
overige budgetten (reiskosten; onderhoud/verzekeringen/Buma; educatieve
doelen; havenconcert) zijn 100% prijsgevoelig.
b. onderhoud toren kerkcentrum Open Haven:
subsidiebedrag van het voorafgaande jaar geïndexeerd met de toe-/afname
van het Consumenten Prijs Indexcijfers (CPI) alle huishoudens van één jaar
voorafgaand aan het subsidiejaar ten opzichte van de CPI van twee jaar
voorafgaand aan het betreffende subsidiejaar (N.B. dit is afwijkend ten
opzichte van de financieel technische beleidsregels).
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