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Raadsvergadering d.d. 17 maart 2015, agendapunt 9 
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 3 maart 2015. 
 
Onderwerp                        Stappenplan transformatie Cultuurbeleid 2015-2018 (op verzoek  
                                          van een aantal fracties geagendeerd)  
 
Portefeuillehouder:        Op voorstel van de fracties bespreken 
Behandelend ambtenaar:  -- 
Doorkiesnummer:             0592-266606 
E-mail adres:                    j.l.de.jong@tynaarlo.nl 

Gevraagd besluit:  
1. Instemmen met de evaluatie van het kunst & cultuurbeleid 
2.    Instemmen met het stappenplan als basis voor de transformatie van het kunst & 

cultuurbeleid. 
Bijlagen:  
- Stappenplan transformatie Cultuurbeleid 2015-2018 en Cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010-
2014 (de kunst van het verbreden en versterken) 
 

Toelichting 

Op voorstel van  de fracties van  GroenLinks, PvdA en Leefbaar Tynaarlo wordt u het Stappenplan 
transformatie Cultuurbeleid 2015-2018 in bespreking gegeven. Dit stappenplan en de evaluatie van 
Cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010-2014 (de kunst van het verbreden en versterken) hebben als 
informatie uit/namens het college voor de gemeenteraad in de vergadering van 3 maart jl. ter inzage 
gelegen. 
In de presidiumvergadering van 3 maart is voorgesteld om dit stappenplan te agenderen voor een 
bespreking in en met uw raad van 17 maart a.s. 
Vanuit de fracties roept de evaluatie van de Cultuurnota veel vragen op omdat er geen duidelijke 
conclusies en aanbevelingen in staan. Het is volgens een van de fracties meer een opsomming van 
activiteiten en vrijblijvend geformuleerd. Het college wordt gevraagd of de oorspronkelijke doelen van het 
beleid gehaald zijn en wat er beter kan. 
Ook het nieuwe stappenplan blijft nogal algemeen geformuleerd en weinig concreet, waarschijnlijk omdat 
er weinig geleerd kan worden uit de evaluatie. Veel zaken die mis zijn gegaan in kunst en cultuurbeleid 
en de recente bezuinigingen worden niet benoemd. Een voorliggende vraag om te bespreken is hoe het 
staat met Kunstdorp Vries en waar het bedrag ad € 14.000.- aan besteed is en hoe dat bijdraagt aan het 
stappenplan. Verder is een van de punten hoe het stappenplan gaat functioneren zonder Culturele 
adviesraad omdat deze adviesraad zichzelf heeft opgeheven na grote onvrede over het beleid van het 
college. Ook de expositie commissie wordt niet genoemd. De bezuinigingen op de Buitenplaats hebben 
niet alleen gevolgen voor de kunst en cultuur maar ook op het toerisme en de participatie-plaatsen die de 
Buitenplaats mogelijk maakt. Een financiële onderbouwing van het stappenplan ontbreekt. 
GroenLinks wil dit beleid bespreken en de vraag aan de raad voorleggen of de evaluatie voldoende is en 
of het stappenplan de basis kan vormen voor het kunst en cultuurbeleid in Tynaarlo of niet. 
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Gevraagd besluit: 
 

1. Instemmen met de evaluatie van het kunst & cultuurbeleid 
2.   Instemmen met het stappenplan als basis voor de transformatie van het kunst & cultuurbeleid 

 
 
 
Namens het presidium, 
 
 
Drs. M.J.F.J. Thijsen,        voorzitter 
 
J.L. de Jong,                    griffier 
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