Raadhuisplein
1
7811 AP Emmen

t. 140591
f. 0591 685599

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

Gemeente
Emmen

Ontwikkeling, Beleid en
Directiestaf

Aan de raad van de gemeente Emmen

team

OBD-EC

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage

BSN

behandeld door

S.H. Hoexum

15.047860
datum

telefoon

ró juni 2015

140591

fax

e-mail

gemeente~emmen.nl

onderwerp

Opdrachten aan de creatieve sector in het kader van Emmen Culturele Drentse Gemeente

Geachte leden van de raad,
Zoals u weet is Emmen tot oktober volgend jaar Culturele Drentse Gemeente onder het motto 'Van Goede
Grond'. Er zijn door partijen uit de samenleving al bijna 30 projecten ontwikkeld, in allerlei kunstdisciplines.
Verenigingen, kunstenaars, stichtingen en culturele instellingen zetten zich in om Emmen op de kaart te zetten
als een bloeiende culturele gemeente. Tot dusver waren er nog geen mogelijkheden voor creatieve
ondernemers om zich aan te sluiten bij Emmen als culturele gemeente, omdat de beschikbare subsidies meer
geschikt zijn voor non-profit organisaties. Dit terwijl creatieve ondernemers een wezenlijk onderdeel zijn van
de Emmense culturele én economische infrastructuur. Graag willen wij u middels deze raadsbrief informeren
over twee opdrachten vanuit Emmen Culturele Drentse Gemeente aan de creatieve sector.
Oproep in Emmen Maak het Mee Café
Door Emmen Culturele Drentse Gemeente is een opdracht uitgezet aan de creatieve sector door op 16 april jl.
een 'pitch' (d.w.z. een korte presentatie) te geven in het Emmen Maak het Mee Café. De opdracht was om met
een idee te komen dat 'Van Goede Grond' meer laat leven in Emmen, op een creatieve en vernieuwende
manier. Aan de uiteindelijke opdrachtnemer werden verschillende randvoorwaarden gesteld, waaronder:
gebruik van het logo en de huisstijl 'Van Goede Grond'; samenwerking met de gemeente; een rechtspersoon uit
Emmen; het opstellen van een offerte, etc. Er werd een budget van C 10.000,- (ex BTW) in het vooruitzicht
gesteld aan de winnende pitch (waarbij geen verplichting bestond om sowieso een winnaar aan te wijzen).
Vijf partijen hebben uiteindelijk op 30 april jl. hun idee gepresenteerd aan een ambtelijke afvaardiging en
wethouder Wilms. Hieruit bleek dat er twee groepen waren met bijzonder geschikte ideeën voor 'Van Goede
Grond'. Daarom is gezocht naar aanvullend budget om de twee ideeën mogelijk te maken. Het eerste initiatief
dat erg goed aansloot bij de oproep is het idee van de projectgroep van 223studio om een documentaire te
maken over kunst en cultuur in Emmen. In de documentaire komen culturele spelers uit Emmen aan bod. Er
wordt een verbinding gelegd met de historie van Emmen. Er wordt een compositieopdracht verstrekt voor een
muziekstuk dat de documentaire begeleidt. De documentairemakers gaan geregeld updates van het
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productieproces online plaatsen, zodat het publiek dit kan volgen. Het doel is een documentaire te maken die
op een inspirerende en verrassende wijze laat zien wat Emmen te bieden heeft op cultureel gebied.
Het tweede initiatief is van RTV Emmen: het maken van een wekelijks Tv-programma 'Van Goede Grond'. Het
programma gaat over de evenementen die in het kader van Van Goede Grond worden georganiseerd. Het
programma wordt dagelijks uitgezonden om 19.00 uur, waarbij wekelijks een nieuwe aflevering wordt
geproduceerd. Na afloop van de week wordt de aflevering op Youtube gezet, om het bereik nog groter te
maken. Jonge vrijwillige televisiemakers gaan het programma maken.
Vervolg
Het verstrekken van de twee opdrachten leidt tot een impuls voor Emmen Culturele Drentse Gemeente
2015/16, zodat het thema 'Van Goede Grond' meer gaat leven en de zichtbaarheid van alle evenementen wordt
vergroot. Daarnaast leiden de opdrachten tot een versterking van de cultuursector in het algemeen en creatieve
sector in het bijzonder, en tot een grotere zichtbaarheid van cultuur in Emmen, bijvoorbeeld de bouw van het
nieuwe theater.
Door deze opdrachten te verstrekken draagt de gemeente bij aan de talentontwikkeling van documentaire- en
televisiemakers. Beide opdrachtnemers werken met vrijwilligers en startende ondernemers uit de gemeente
Emmen, die hierdoor (werk)ervaring opdoen. Hierdoor zijn er geen personeelskosten, maar alleen materiele
kosten. Door vrijwillig hun uren ter beschikking te stellen maken de opdrachtnemers de realisatie van beide
opdrachten mogelijk. Zonder hun ureninbreng en inzet waren deze opdrachten niet binnen het gestelde budget
te realiseren.
De twee groepen komen graag in de Raadscommissie Samenleving op dinsdag 8 september hun plannen
presenteren. Ook zullen hun vorderingen bekend worden gemaakt via de communicatiekanalen van de
gemeente en RTV Emmen en via het Facebook- en Twitteraccount 'Van Goede Grond'. Wij nodigen u van harte
uit deze communicatiekanalen te volgen.
Kortom, door deze opdrachten te verstrekken wordt Emmen Culturele Drentse Gemeente
wordt een impuls gegeven aanjonge creatieve ondernemers 'Van Goede Grond'.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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