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Onderwerp 

Het Besiendershuis als artist in residence 
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Cultuur / 9530, Citymarketing en Externe Relaties / 9130 

Portefeuillehouder 

H. Kunst, Th. de Graaf 

Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 

16 juni 2009 

Samenvatting 

In mei 2008 is bij de behandeling van het voorstel ‘Aanpassingen en verhuur Steenstraat 26’ 
(Besiendershuis) in ons College voorgesteld te onderzoeken of dit pand als ‘wissel productiehuis’ 
op het gebied van kunst en cultuur kan worden ingezet.  
Het Besiendershuis willen wij voor een proefperiode van 1,5 jaar aanbieden als ‘artist’ in 
residence (gastatelier) voor gerenommeerde namen uit de culturele en maatschappelijke wereld.  
Het gaat dus niet om het ‘verhuren van een atelier’ maar om het ‘aanbieden van een 
woon/werkruimte met een opdracht’. De ‘artist‘ krijgt een thema mee en levert een eindproductie / 
eindpresentatie. Het begrip ‘artist’ blijft niet beperkt tot de beeldende kunst. Het kan ook gaan om 
een dichter, schrijver, musicus, componist, choreograaf, theatermaker, cineast, wetenschapper, 
etc. 
 
Voorstel om te besluiten 

1. Het budget voor de kosten van het Besiendershuis in 2009 en 2010 van in totaal  
€ 18.750,- over te hevelen van het programma Citymarketing & Externe Betrekkingen, 
productnummer 61062.S1505.43039 naar het programma Cultuur, productnummer 60585D. 

2. De bijgevoegde begrotingswijziging BW-00775 vast te stellen. 

Jongw0
Nieuwe stempel
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Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 

1 Inleiding 
In mei 2008 is bij de behandeling van het voorstel ‘Aanpassingen en verhuur Steenstraat 26’ 
(Besiendershuis) in ons College voorgesteld te onderzoeken of dit pand als ‘wissel 
productiehuis’ op het gebied van kunst en cultuur kan worden ingezet.  
 
In de afgelopen periode is het interieur van de woning aan de eisen van deze tijd aangepast. 
Tevens is onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om het pand als ‘wissel productiehuis’ te 
gebruiken. Het Besiendershuis willen wij voor een proefperiode van 1,5 jaar aanbieden als 
artist in residence (gastatelier) voor gerenommeerde namen uit de culturele- en 
maatschappelijke wereld.  
Het pand leent zich uitstekend voor een tijdelijk verblijf van een ‘artist’ die er minimaal een 
maand en maximaal voor een periode van drie maanden woont, werkt en exposeert. Onder 
begrip ‘artist’ kan verstaan worden een dichter, schrijver, musicus, componist, choreograaf, 
theatermaker, cineast, wetenschapper, etc. Aan de hand van een inspirerend thema levert de 
‘artist’ zijn eindproductie/eindpresentatie. De verblijfsperiode wordt zo afgerond met een 
presentatie, expositie, installatie, voorstelling, debat, voordracht of ander product, dat steeds 
een andere en grotere publieksgroep aanspreekt. Het eindresultaat wordt bij voorkeur ook 
buiten het Besiendershuis getoond, zoals openbare ruimte, cultureel podium, etc. 
 
Momenteel draait bij Extrapool een artist in residence formule. De culturele 
ontwikkelinginstelling heeft een tweetal gastverblijven voor kunstenaars uit verschillende 
disciplines. Het concept voor het Besiendershuis is thematisch en breder van opzet in 
vergelijking met de artist in residence formule van Extrapool. 

1.1 Wettelijk- of beleidskader 
De ontheffing ex artikel 3.23 lid 1 WRO voor de Steenstraat 26 t.b.v. het toevoegen van het 
gebruik van atelier en expositieruimte is op woensdag 28 januari 2009 gepubliceerd in de 
Brug. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Het ontheffingsbesluit is voor een periode van 6 
weken ter visie gelegd.  Er zijn geen bezwaarschriften ingediend, waardoor het 
ontheffingsbesluit onherroepelijk is.  
 

1.2 Relatie met programma 
Het concept voor het Besiendershuis als artist in residence sluit aan bij de uitgangspunten 
van de cultuurnota ‘Cultuur aan de Waal, met als titel ‘Op Koers 2008 - 2011’, raadsbesluit 12 
november 2008.  

2 Doelstelling 
De begrotingswijziging vast te stellen. 

3 Argumenten 
Voor het concept van het Besienderhuis als artist in residence voor een proefperiode van 
anderhalf jaar wordt naast de financiële bijdrage uit het Programma Cultuur ook financieel 
bijgedragen door het programma Citymarketing & Externe Relaties.  
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4 Risico’s 
Het gaat om een experiment voor een periode van 1,5 jaar, vanaf 1 november 2009 tot 1 mei 
2011, met een evaluatiemoment. Op deze wijze willen wij het risico zoveel mogelijk 
minimaliseren.  

5 Financiën 
De totale kosten t.b.v. het Besiendershuis als artist in residence voor de proefperiode van 1 
november 2009 tot 1 mei 2011 bedragen € 44.700-. De dekking ziet er als volgt uit: 
 De bijdrage van programma Cultuur (€ 25.950) wordt gefinancierd uit de middelen 

Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) van het ministerie OCW. Uw Raad heeft op 28 
januari 2009 het voorstel “Verdeling subsidies beeldende kunst en vormgeving 2009-
2012” vastgesteld. De bijdrage vanuit de subsidieregeling BKV bedraagt € 3.000,- voor 
2009, € 13.000,- voor 2010 en € 9.950 voor 2011 (deelproduct 60585).  

 Het programma Citymarketing hevelt voor 2009 € 2.000,- en voor 2010 € 16.750,- uit 
deelproduct 61062.S1505.43039 over naar programma Cultuur (60585). 

  

6 Communicatie 
 In november 2008 heeft een brainstormsessie over het Biesendershuis als artist in 

residence plaatsgevonden met een aantal vertegenwoordigers uit het culturele veld.  
 Wanneer de eerste ‘artist’ het Besienderhuis betrekt organiseren wij een aansprekende 

startbijeenkomst die regionale en zo mogelijk nationale aandacht genereert.  
 

7 Uitvoering en evaluatie 
DIW Cultuur draagt zorg voor de uitvoering en evaluatie.  

 

College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, 
 
De Burgemeester, De Secretaris, 
 
 
 
 
mr. Th.C. de Graaf P. Eringa 
 

  
    



Aanleveren begrotingswijziging

Steller V Bartels

BW BW-00775   BesienderhLet op, lees eerst de WERKINSTRUCTIE die op het intranet staat.
Soort wijziging Begrotingswijziging
Soort besluit BESL-RAAD
Besluitperiode 200906
Omschrijving Besienderhuis

Verrekeningen debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Verrekeningen credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo goed goed goed goed goed
Totaal debet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totaal credit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saldo goed goed goed goed goed

kpl / 

product

product 

specificatie

kosten-

soort

wijk functie Deb / 

Cred
2009 2010 2011 2012 2013 Omschrijving

Soort mutatie MV Meerjr.var. MV Meerjr.var.
Document soort WYZ-MV WYZ-MV
60585 D 43039 D D 2.000,00 16.750,00 2B Besiendershuis/ City Marketi
61062 S1505 43039 D D -2.000,00 -16.750,00 2B Besiendershuis/ City Marketi
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