
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  24 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  College van B&W 

Voor informatie:  H. van der Mark, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Bijdrage MIKC voor Het Loket 

 

1. Aanleiding 

Op 2 juli 2013 heeft uw raad besloten cofinancieringsgelden ter beschikking te stellen voor de 

aanstelling van een cultuurmakelaar. Op diezelfde dag heeft het kunstenaarscollectief MIKC uit 

Delden uw raad een brief gestuurd met daarin de aanbeveling dat een ondersteuning 

gedurende twee jaar van het project ‘Do you have a name?’ (een activiteitenproject in ‘Het 

Loket’) ook een prima vorm zou zijn van besteding van cultuurgelden. De kosten die hiermee 

gemoeid zijn bedragen € 10.500 per jaar. Wethouder van Zwanenburg heeft uw raad 

toegezegd naar een oplossing te zullen zoeken. Bij deze informeren wij u hierover.   

2. Inhoudelijke mededeling 

Het kunstenaarscollectief MIKC (Meer Innovatie in Kunst en Cultuur) verzorgt als 

hoofdactiviteit exposities in ‘Perron 1’, de voormalige wachtkamer van station Delden. Omdat 

deze ruimte niet over een toilet beschikt en omdat MIKC ook ruimte zocht voor diverse 

(waardevolle) kunstprojecten, heeft MIKC sinds 2011 de tweede ruimte in het stationsgebouw 

gehuurd en daar de naam ‘Het Loket’ aan gegeven. De Stichting Beeldende Kunst (SBK) heeft 

gedurende twee jaar een incidentele bijdrage verstrekt aan MIKC en daarbij aangegeven dat 

MIKC in die twee jaar tijd kreeg om zelf de financiering van ‘Het Loket’ rond te krijgen 

(sponsoring etc.). 

 
Op 18 juli 2013 liep het huurcontract van MIKC met de NS voor wat betreft ‘Het Loket’ af. 
Ten tijde van de manifestatie rond de onthulling van de nieuwe buste van dr. Gewin  
(22 juni 2013) meldden zich een tweetal Deldense inwoners (Matthijs ten Thije & Peter 
Slootweg) die een actie op touw willen zetten om door middel van sponsoring te gaan 
voorzien in de jaarlijkse kosten van ‘Het Loket’ te weten € 10.500 ( € 2.625 per kwartaal). 
Omdat een en ander niet zo snel geregeld kon worden, heeft de SBK voor een extra periode 
van drie maanden de huur gedeeltelijk voor haar rekening genomen.  
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Mede door de zomervakantie is het initiatief van de beide Deldenaren nog in het 
beginstadium. Om toch dit ‘burgerinitiatief’ een kans te geven, heeft ons college besloten om 
een extra bijdrage te verlenen voor de huur en de energielasten van ‘Het Loket’ voor de duur 
van twee jaar (juli 2013 – juli 2015). De maximale kosten die hiermee gemoeid zijn bedragen 
€ 3.750 voor de jaarschijf 2013, € 10.500 voor de jaarschijf 2014 en € 5.250 voor 2015. 
 
Wij gaan er echter van uit dat de kosten lager zullen uitvallen, enerzijds omdat verwacht 
wordt dat het initiatief van de beide Deldense inwoners succesvol zal zijn, anderzijds omdat 
verwacht wordt dat door onderhandelingen met de NS het huurbedrag en de servicekosten 
neerwaarts zullen worden bijgesteld. 
 
Frictiebudget 
Er is binnen het reguliere subsidiebudget geen bedrag beschikbaar voor een extra bijdrage, 
terwijl het wel de wens van uw raad is MIKC te ondersteunen bij het realiseren van het 
project en het daardoor open houden van ‘Het Loket’.  
Het budget om deze extra bijdrage toch te kunnen verstrekken kan gevonden worden binnen 
het frictiebudget. Het frictiebudget is niet alleen bedoeld om verenigingen en instellingen te 
laten wennen aan een lagere subsidie, maar ook bedoeld om knelpunten op te lossen.  
MIKC en de beide initiatiefnemers zijn nog bezig een en ander op te starten. De plannen zijn 
wel zodanig dat het initiatief een kans verdient. MIKC heeft echter (mede door bezuinigingen 
bij gemeente en provincie) het geld niet beschikbaar om dit initiatief een kans te kunnen 
geven. Dit kan als een knelpunt worden aangemerkt, waardoor een beroep op het 
frictiebudget gerechtvaardigd is. 
 
Besloten is de omvang van de maximale bijdrage aan MIKC op te nemen als ‘budgetbeslag’ 
in het frictiebudget. Na dit budgetbeslag resteert een bedrag van € 15.832 voor 2013 en  
€ 16.459 voor 2014. Hierbij wordt opgemerkt dat in 2014 het frictiebudget wordt uitgebreid 
met € 300.000 voor de fricties die in 2014 e.v. ontstaan. Naar onze inschatting biedt het 
frictiebudget, na het genoemde budgetbeslag, nog voldoende ruimte om knelpunten bij 
verenigingen en instellingen op te lossen.   

3. Conclusie 

MIKC kan in ieder geval tot aan de zomer van 2015 gebruik blijven maken van ‘Het Loket’ en 

het project ‘Do you have a name? ‘ tot een succes maken.  

 

 

 

 

 

 


