Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 140591
f. 0591 685599

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

Aan de raad van de gemeente Emmen

Afdeling Ontwikkeling,
Beleid en Directiestaf

Team Ruimte

ons kenmerk

uw kenmerk

bijlage

behandeld door

BSN

D. van Heteren

14.163639

datum

telefoon

18 december 2014

140591

Fax
(0591)685599

e-mail

gemeente@emmen.nl

onderwerp

Subsidieverlening Stichting Emmpact

Geachte leden van de raad,
Wij hebben besloten om een subsidie toe te kennen aan Stichting Emmpact. De stichting Emmpact heeft op 24
oktober 2014 een aanvraag voor subsidie bij de gemeente ingediend, voor een bedrag van €37.500,- in 2015.
In deze brief wordt u geïnformeerd over de Stichting Emmpact en waarom wij hebben besloten een subsidie
toe te kennen.

Stichting Emmpact
Stichting Emmpact is een initiatief dat is ontstaan vanuit de cultuursector in Emmen (Poppodium Appollo, de Grote
Kerk, Anders Emmen en Vrienden van de Muzeval). Stichting Emmpact is een onafhankelijk
samenwerkingsplatform dat in de gemeente Emmen spraakmakend, soepel en op ondernemende wijze culturele
activiteiten gaat organiseren, publiceren en aanbieden, Stichting Emmpact zet zich in om de cultuursector in
Emmen door samenwerking te versterken.
De doelstellingen van Stichting Emmpact zijn het verbeteren van het culturele klimaat, het uitvoeringsvermogen
van ondersteunde organisaties / evenementen vergroten en de drempelverlagend te zijn voor de cultuurparticipatie
van inwoners van Emmen. De stichting gaat dit door in te zetten op:
• Softwarepakketten;
• Een dligitale Uitagenda waarbinnen verschillende uitagenda's worden gekoppeld (o.a. Stichting Marketing Regio
Emmen, Marketing Drenthe);
o Een database van podia (Hotspotpodia');
o De Uitcard Emmen, die wordt ontwikkeld in samenwerking met Emmen Culturele Drentse Gemeente 20152106;
o

Ondersteuning bij marketingstrategieën.
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Waarom subsidie?
De cultuursector in Emmen heeft te maken met een aantal uitdagingen en kansen, namelijk Culturele Drentse
Gemeente 2015/2016 en de nieuwe situatie die is ontstaan na het faillissement van CQ. Daarnaast heeft de
cultuursector te maken met teruglopende budgetten door bezuinigingen op diverse vlakken en verdient het
bevorderen van cultuurparticipatie tijdens de economische crisis extra aandacht. Deze uitdagingen vragen om een
maximale effectiviteit en creativiteit van de inspanningen van de culturele sector. Door samen te werken worden
kennis en inzet met elkaar gedeeld en eenduidig gecommuniceerd naar de samenleving toe.
Tot en met 2013 subsidieerde de gemeente een samenwerkingsverband in de cultuursector, namelijk de VoorUIT
Mediamix. Negen samenwerkende organisaties brachten tot 2013 een spread (themapagina) uit in Emmen.nu en
het jaarlijkse VoorUIT Magazine. De samenwerking is in 2014 tot een einde gekomen door uiteenlopende behoeften
bij de culturele instellingen.
Het creëren of organiseren van de vraag naar kunst en cultuur is een randvoorwaarde voor inbedding in de
samenleving. Een divers cultureel aanbod is een belangrijke factor voor bedrijven en mensen om zich ergens te
vestigen. Sinds het wegvallen van de VoorUIT is er geen overkoepelende samenwerking tussen de instellingen als
het gaat om het aanbieden en publiceren van cultureel aanbod, behalve de jaarlijkse opening van het culturele
seizoen. Diverse culturele instellingen hebben na de teloorgang van de VoorUIT behoefte aan een nieuwe methode
om het culturele aanbod gezamenlijk beter te ontsluiten naar de burgers van Emmen toe.
Stichting Emmpact gaat het wegvallen van dit samenwerkingsverband opvangen en bijdrage aan het versterken van
de culturele infrastructuur in Emmen. Veel partners in het culturele veld hebben reeds aangegeven aan te willen
sluiten bij de werkzaamheden van de stichting. Dit zijn de Muzeval, CBK Emmen, Stichting De Kunstbeweging,
Growing Workplace, Marketing Drenthe, Tourist Info, Dierenpark Emmen, Online Muziekschool, Emmen
Vlinderstad, Stichting Marketing Regio Emmen en de vier oprichtende partijen van Emmpact: Stichting Grote Kerk
Cultureel, Anders Emmen, Poppodium Apollo en Vrienden van de Muzeval. Stichting Emmpact gaat hen op maat
ondersteunen.
In de Cultuurnota 2013-2016 'Maak het Mee', onder programmalijn 1, heeft u vastgesteld dat voor het stimuleren
van het maken en meemaken van kunst en cultuur is een sterke culturele infrastructuur van wezenlijk belang is. Wij
denken dat de Stichting Emmpact hierin een belangrijke rol gaat vervullen en hebben besloten een financiële
ondersteuning van € 37.500,- toe te kennen voor 2015.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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