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Raadsvergadering d.d. 16 februari 2010 agendapunt 13 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 26 januari 2010 
 
Onderwerp:        Cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010- 2013 ‘De kunst van het   
                                          verbreden en versterken’ 
Portefeuillehouder:        Dhr. H. H. Assies 
Behandelend ambtenaar:  Mw. G. Koopman 
Doorkiesnummer:        0592 - 266 868 
E-mail adres:        g.koopman@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:              De cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010- 2013 ‘De kunst van het  
                                          verbreden en versterken’ vaststellen 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd) 
-   Concept Cultuurnota 2010- 2013 (bijgevoegd)  
-   Inspraaknotitie (bijgevoegd) 
-   Ontvangen zienswijzen (ter inzage ) 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Voor de jaren 2010- 2011- 2012- 2013 is nieuw cultuurbeleid opgesteld. Dit staat in de bijgevoegde nota 
beschreven. De looptijd van de vorige cultuurnota van Ty naar Lo was tot en met 2008. Het jaar 2009 is 
gebruikt om te evalueren, nieuw beleid te schrijven en om het besluitvormingsproces te doorlopen. 

Uit de evaluatie over de periode 2005 – 2008 is vooral naar voren gekomen dat: 

- kunst en cultuur bloeit in de gemeente Tynaarlo 
- het aanbod van activiteiten voldoende is 
- er een groot aantal vrijwilligers actief zijn op dit terrein. 

Hieruit voorkomende is beleid geformuleerd voor de periode 2010 –2013, waarbij de hoofdlijn is: het 
verbreden en versterken van het kunstzinnige en culturele leven in de gemeente Tynaarlo. 

Op 13 oktober 2009  heeft het college ingestemd met de concept Cultuurnota “De kunst van het 
verbreden en versterken” en is deze voorgelegd aan de raad. Met daarbij het voorstel de conceptnota 
gedurende 6 weken vrij te geven voor inspraak. Het voorstel is door uw raad op 10 november 2009 
overgenomen, waarna de conceptnota van 18 november tot en met 29 december 2009 ter inzage heeft 
gelegen. Tezamen zijn er 7 schriftelijke inspraakreacties c.q. zienswijzen binnengekomen. Daarnaast 
heeft de gemeente op 10 december 2009 een inspraakbijeenkomst georganiseerd  

In de inspraaknotitie zijn de zienswijzen van commentaar voorzien en hebben geleid tot enkele 
wijzigingsvoorstellen. Hierin is tevens het verslag meegenomen van de inspraakbijeenkomst d.d. 10 
december 2009. 
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Een aantal zienswijzen gaat over het niet noemen van de historische verenigingen onder de paragraaf 
Cultuurhistorie. Andere zienswijzen richten zich op de huisvestingproblematiek bij culturele organisaties. 
Andere zaken die worden aangegeven zijn veelal gericht op de uitvoering van activiteiten, wat buiten 
deze kaderstellende nota valt.  

Voor een overzicht van de reacties en wijzigingen; wordt verwezen naar de inspraaknotitie. Eén 
wezenlijke wijziging ingebracht vanuit de ambtelijke organisatie is opgenomen op blz. 30.  Par. 3.10. 
Bibliotheek en mediabeleid, 2de tekstblok, is toegevoegd in de zin: Zij gaat op termijn mee in de vorming 
van de nieuwe Multi Functionele Accommodatie  (MFA) Nieuwe stukken in Vries de term : ‘optioneel’   

De inspraakreacties hebben niet geleid tot veranderingen in het voorgestelde beleid. Wel zijn enkele 
tekstwijzigingen doorgevoerd. Het totale bestand, wat is aangeschreven om te reageren bestaat uit ruim 
200 adressen c.q. organisaties. Geconcludeerd kan worden dat er draagvlak bestaat voor het 
voorgestelde beleid. 
 

Vervolgprocedure 

Op 18 februari a.s. wordt de Cultuurnota gepresenteerd aan het werkveld. Dit vindt tegelijkertijd plaats 
met de presentatie van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) en de Cultuurhistorische Atlas. U heeft 
van ons hierover een uitnodiging ontvangen. De eventuele opmerkingen die tijdens de raadsvergadering 
op 16 februari geuit worden en leiden tot wijzingen van tekst, zullen alsnog verwerkt worden in definitieve 
versie die op deze presentatie uitgedeeld wordt. 

Financiële consequenties 

 
Kosten uitvoeringsprogramma: 

U heeft in het kader van nieuw beleid reeds besloten tijdens de begrotingsbehandeling op 27 oktober 
2009 voor 2010 een bedrag te reserveren van € 143.000,-. 

Vanuit de provincie wordt een bijdrage verwacht van €33.000,-.De gevraagde budgetten voor 2011 en 
2012 zijn door uw raad verwerkt in het meerjarenperspectief en meerjarenbegroting maar zullen nog wel 
formeel gevoteerd moeten worden door uw raad. 

Adviezen 

n.v.t. 

Gevraagd besluit 

De cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010- 2013 ‘De kunst van het verbreden en versterken’ vaststellen. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
drs. M.G.J. Nijhuis-Quanjel,  secretaris a.i. 


