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De kunst van het verbreden en versterken 
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Tussenevaluatie Cultuurnota gemeente Tynaarlo 2010 – 2013
‘De kunst van het verbreden en versterken’

 

In deze tussenevaluatie wordt in kaart gebracht welke activiteiten uit de cultuurnota zijn uitgevoerd en welke uitkomsten er tot nu toe te zien zijn. Naar 
aanleiding van de bevindingen worden aanbevelingen gedaan voor het te voeren beleid in de resterende periode.

De tussenevaluatie is geschreven rondom de vragen:
1. Wat is gerealiseerd?
2. Wat hebben we bereikt?
3. Wat is (nog) niet gerealiseerd?

Er is vanaf 2010 tot halverwege het jaar 2012 veel gebeurd. We kunnen laten zien dat er veel is bereikt op het gebied van kunst en cultuur. Maar er is ook 
bezuinigd op het beschikbare budget voor kunst en cultuur. Zo hebben we de subsidies op de muziekverenigingen en fanfare moeten stoppen. En op het ICO 
is bezuinigd. Maar ook is er geïnvesteerd: een cultuurcoach is aangesteld en tijdelijk een cultuuraanjager. Ook wordt er in de komende periode geïnvesteerd 
in de bibliotheek. 
Cultuur versterkt de identiteit van onze inwoners, maakt het mogelijk dat mensen elkaar ontmoeten.   Kunst doet veelal verbazen. In een wereld waar weinig 
meer vanzelfsprekend is, zijn dit belangrijke gegevens die bijdragen aan een prettige woonomgeving. Het is daarom belangrijk dat de vele activiteiten die 
plaatsvinden in onze gemeente blijven bestaan.

De gemeentelijke organisatie heeft te maken met minder ambtenaren, terwijl zoveel mogelijk werk moet blijven worden gedaan. Af en toe gaat dit knellen en 
daarom stellen wij voor dat niet in 2013 de nota ‘’De kunst van het verbreden en versterken” wordt geëvalueerd, maar dat dit gebeurd in 2014. Er wordt dan 
ook in dat jaar een nieuwe nota geschreven

De gemeente is een van de partners binnen het culturele veld, waar een fantastisch palet bestaat van kunst- en cultuuractiviteiten in de gemeente Tynaarlo. 
Zonder de inzet en het enthousiasme van alle verenigingen, scholen, commissies en vrijwilligers zou dit niet bestaan. 

Leeswijzer

Aan de hand van de actiepunten uit de cultuurnota is antwoord gegeven op de drie hoofdvragen. Voor de overzichtelijkheid zijn een aantal beleidsterreinen 
geclusterd. Wanneer u de cultuurnota wilt raadplegen dan kunt u deze downloaden van onze website www.tynaarlo.nl. Een papieren exemplaar is op aanvraag 
te verkrijgen op het gemeentehuis.
Reacties op deze tussenevaluatie zijn welkom op het emailadres info@tynaarlo.nl

Ik wens u veel leesplezier.

Namens het college van burgemeester en wethouders,
H.H. Assies, wethouder kunst en cultuur.

Inleiding
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Kunst en cultuur dragen bij aan de leefbaarheid in onze gemeente en bevorderen de kwaliteit van leven in het algemeen. De culturele identiteit van 
onze gemeente is een smeltkroes van de historische Drentse cultuur en nieuwe hedendaagse elementen.

Tynaarlo neemt met haar verscheidenheid aan kunst- en cultuuruitingen een unieke plaats in binnen de regio Groningen – Assen. Aan de ene kant 
maken inwoners gebruik van de vele culturele voorzieningen die beide steden rijk zijn, zoals bioscoop en theater. Aan de andere kant is de gemeente 
Tynaarlo voor haar inwoners en die van beide steden aantrekkelijk vanwege de specifieke culturele activiteiten die Tynaarlo biedt en als gebied om 
te recreëren.

Verbreding willen we bereiken door cultuur naar de mensen te brengen, zodat meer mensen er gebruik van gaan maken en door verbindingen te leggen tussen 
kunst- en cultuurbeleid en andere sectoren.

Versterking willen we bereiken door gerichte ondersteuning en promotie van de activiteiten van amateurverenigingen en –organisaties en een verzakelijking en 
professionalisering van de culturele sector. Om een kwaliteitsslag te maken stellen we een cultuurconsulent aan ter ondersteuning.

Uitgangspunten beleid
Regio Groningen – Assen.
De gemeente Tynaarlo maakt onderdeel uit van het stedelijk netwerk Groningen-Assen. Dit is een belangrijke schakel op de noordelijke ontwikkelingsas die 
loopt van de Randstad naar Bremen-Hamburg en verder. Een kwalitatief hoogwaardig woon- en werkmilieu is in deze regio het streven: een sterke economie 
met behoud  en versterking van de unieke en onderscheidende landschappelijke kwaliteiten.

De jeugd heeft de toekomst.
Wij willen investeren in de culturele ontwikkeling van het kind, zodat jeugdigen zo vroeg mogelijk kennismaken met diverse uitingen op het gebied van kunst en 
cultuur. Wij willen in de komende beleidsperiode toe naar verbreding van de cultuureducatie op de basisscholen, zowel in schooltijd als daarbuiten. Wij vinden 
dit belangrijk omdat kunst en cultuur bijdragen aan een positieve ontwikkeling van kinderen.

De geschiedenis bewaren.
Wij willen het culturele erfgoed behouden en wij willen dat dit op eigentijdse wijze wordt ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor het publiek. Dit draagt bij 
aan de identiteit van Tynaarlo, het geeft Tynaarlo mede een gezicht.

Regierol.
De gemeente kiest de komende periode hoofdzakelijk voor een regierol. Hierdoor ontstaat de volgende taakverdeling:
De gemeente werkt aan beleid wat gedragen wordt binnen het culturele veld. Daarnaast verleent zij subsidies. 
Daar waar nodig kan de gemeente actiever worden ingezet.
Alle culturele organisaties en verenigingen die onze gemeente rijk is doen de uitvoering van de activiteiten.

1. Visie  Verbreding en Versterking
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2. Evaluatie beleidsterreinen

2.1. Cultuureducatie       

Wij willen de jeugd op een zo vroeg mogelijke leeftijd laten kennismaken met een verscheidenheid aan cultuuruitingen. Elk kind krijgt op de 
basisschool een basispakket aangeboden door deskundige docenten, waarbij allerlei onderdelen van kunst en cultuur aan bod komen. Het is 
belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd in aanraking komen met kunst en cultuur, omdat dit hun ontwikkelingskansen vergroot. Het ICO en K&C zijn 
belangrijke instellingen in de uitvoering van het beleid en met name het Cultuurmenu. Door de realisatie van wijkscholen zijn er meer mogelijkheden 
om binnen- en naschoolse kunst- en cultuuractiviteiten op elkaar af te stemmen (breedtecultuurimpuls).

Wat hebben we gerealiseerd? 
- Het Kunstmenu is uitgebreid naar een Cultuurmenu met een media- en erfgoedonderdeel.
- In 2010 is Josien van Beek aangesteld bij het ICO als cultuurcoach (combinatiefunctionaris cultuur) om verbinding te leggen tussen het binnen- en  
 naschoolse activiteiten. Hiervoor is een fors deel van het subsidiebedrag ICO ingezet.
- Onze cultuurcoach heeft onder de naam Cultuurpret activiteiten op de basisscholen uitgevoerd in navolging van Sportpret

Wat hebben we (nog) niet gerealiseerd?
- Door een moeizame samenwerking tussen de partijen in MFA Ter Borch is een aanbod daar (nog) niet van de grond gekomen.  

Conclusie en aanbevelingen
We hebben bij de start van de nota (2010) sterk ingezet op de culturele ontwikkeling van het kind te beginnen bij het onderwijs. Dit bleek een goede zet, 
aangezien ook de landelijke ontwikkelingen steeds sterker inzetten op cultuureducatie in het basisonderwijs.
De samenwerking tussen alle diverse organisaties in het Cultuurmenu loopt goed en de scholen zijn tevreden over het aanbod. Iedereen die werkzaam is binnen 
de (toekomstige) MFA’s ziet steeds meer dat de activiteiten van Cultuurpret belangrijk zijn en willen graag een vervolg geven aan de activiteiten. Met name in 
Zuidlaren en Vries is men enthousiast. 
De komende periode is het nodig dat de cultuurcoach haar ondersteuning blijft bieden bij de ontwikkeling van Cultuurpret en de gemeente vanuit haar regierol 
de ontwikkelingen binnen de cultuureducatie volgt. 

Wij willen in 2012- 2013:
- De inzet van de cultuurcoach continueren en Cultuurpret uitbreiden naar andere MFA’s.
- Een visie en plan voor Cultuureducatie – aansluitend op nieuwe regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit die vanuit het Rijk wordt ingezet – ontwikkelen.
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■ culturele ontwikkeling van het kind  ■ Kwaliteitsverbetering

• Josien van Beek heeft samen met (lokale) kunstenaars en organisaties   
 het programma Cultuurpret opgezet. Hierin kunnen kinderen na   
 schooltijd hun creativiteit verder ontwikkelen. 
 Aan bod komt onder meer dansen, schilderen, theater en muziek. 
 Er is een nauwe samenwerking ontstaan tussen Skid kinderopvang,   
 obs de Vijverstee, cbs de Holtenhoek en de bibliotheek bij het opzetten   
 van een programma van de kinderboekenweek. In samenwerking met de 
 cultuuraanjager worden ook lokale cultuuraanbieders goed bereikt (zie   
 ook het onderdeel Cultuurparticipatie, amateurkunst en podium-  
 activiteiten).  

• De aanstelling van de cultuurcoach is inmiddels verlengd tot 2015.
• De muziekverenigingen in Zuidlaren en Vries worden actief betrokken   
 bij de muzieklessen. De bibliotheek speelt een grote rol bij de invulling   
 van de kinderboekenweek en in  Museum de Buitenplaats heeft het   
 schoolproject rond kunstenaar Pieter Pander plaatsgevonden.
• Vanaf 2012 tot en met 2015 doen alle basisscholen mee aan het   
 Cultuurmenu, waardoor er 3250 kinderen bereikt worden. 
 Hiermee is de overgang van het Kunstmenu naar het Cultuurmenu een   
 feit geworden.

Wat hebben We bereikt?Wat hebben We bereikt?



2.2. Cultuurparticipatie, amateurkunst en podiumactiviteiten, volkscultuur  
■ Kunst en cultuur voor iedereen  ■ Kwaliteitsverbetering  ■ Ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving 
■ Samenwerking provincie: Culturele Alliantie

Amateurkunst is de kunst van en voor de samenleving en volkscultuur is bij uitstek een geschikt middel om deelname aan cultuur te bevorderen. 
In deze beleidsperiode is tot doel gesteld het culturele programma per dorp te versterken en te ontwikkelen, zodat een goede mix van activiteiten 
ontstaat. Ook volkscultuuractiviteiten worden hierin meegenomen. Daarbij zoeken we samenwerking met de amateurkunstinstellingen en culturele 
raden en verenigingen. Voor de harmonie en fanfareorkesten wordt oefenruimte gezocht en de mogelijkheden van theater de Kimme worden in kaart 
gebracht. De cultuurconsulent speelt een belangrijke rol spelen in het ondersteunen van de amateurkunst. Het ICO is een belangrijke partner bij de 
ondersteuning van de muziekverenigingen.

Wat hebben we gerealiseerd?
- In 2011 hebben wij  de Cultuurprijs gemeente Tynaarlo uitgereikt aan de Culturele Raad Eelde. De stimuleringsprijs ging naar 
 de Melkfabriek in Bunne en de publieksprijs is gewonnen door muziekfestival Donderslag.
- Vanaf januari 2011 is een nieuwe vereenvoudigde Algemene Subsidieverordening Gemeente Tynaarlo en de Uitvoeringsregeling 
 Kunst en Cultuur in werking getreden.
- Wij hebben een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden van de Kimme als MFA. De CAGT heeft hier een advies over uitgebracht
- In 2012 is Marieke Verhagen als cultuuraanjager actief om het culturele veld te ondersteunen op het gebied van fondsenwerving, 
 cultureel ondernemerschap, afstemming van activiteiten en promotie. 
- De mantelovereenkomst met het ICO is per 1 januari 2012 beëindigd. Er is een nieuwe subsidierelatie 
 met het ICO afgesloten gebaseerd op het afnemen van producten en diensten.
- Wij ondersteunen de Culturele Raad Eelde, de Culturele Vereniging Zuidlaren, Stichting Kerkconcerten Vries, 
 Museum de Buitenplaats en Tynaarlo Lokaal structureel.
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Wat hebben We bereikt?Wat hebben We bereikt?
• In 2010 heeft de kunstenaarsvereniging VANTYNAARLO het    
 gemeentehuis gebruikt als podium voor het project Plaggen. 
 Verder zijn er tal van kunstactiviteiten uitgevoerd op basisscholen en   
 instellingen als Visio de Brink. Ook is er een uitwisseling geweest met 
 de burgemeester van Bergen. De vereniging heeft hiermee invulling   
 gegeven aan de stimuleringsprijs die zij gewonnen heeft in 2008; 
• In 2010 en 2011 hebben wij 40 keer subsidie verleend aan onder   
 meer muziekfestival Donderslag, Musicalgroep Kick, Het Peter de   
 Grote Festival, project Onlanden van De PeerGroup e.a. activiteiten en   
 boekuitgaven op het gebied van kunst en cultuur.
• De financiële middelen cultuurparticipatie uit de Culturele Alliantie met  
 de provincie zijn onder meer ingezet voor het Kunstmenu, welzijns- en  
 

 kunstproject ‘Cultuur in de Soos’ i.s.m. Trias en voor de inzet van de   
 cultuuraanjager.
• Cultuuraanjager Marieke Verhagen heeft samen met de    
 amateurverenigingen voor de eerste keer invulling gegeven aan 
 de Week van de Amateurkunst. Het enthousiasme vanuit de deelnemers  
 is zo groot dat voorbereidingen voor komend jaar al 
 in gang zijn gezet. Hierbij ontstaat ook samenwerking tussen   
 initiatieven uit verschillende dorpen.
• Wij hebben in een convenant afspraken gemaakt met de CAGT. Zij   
 beoordeelt subsidieaanvragen boven de € 500,- 
 en geeft het college gevraagd en ongevraagd advies. 



Wat hebben we (nog) niet gerealiseerd
- Wij hebben niet expliciet aandacht besteed aan het thema volkscultuur. Voor activiteiten op het gebied 
 van kunst en cultuur in brede zin worden subsidieaanvragen ingediend.
- Samenwerking met de gemeente Noordenveld en Aa en Hunze m.b.t. de cultuurconsulent is niet gerealiseerd, 
 omdat gaandeweg een andere behoefte aan ondersteuning ontstond.
- Door bezuinigingen hebben we niet alle plannen t.a.v. de MFA’s uitgevoerd. Hierdoor bestaat nog onduidelijkheid over 
 de te realiseren oefenruimten voor de Muziekverenigingen.
- De ledensubsidie voor muziekverenigingen hebben wij  met ingang van 2012 stopgezet. 
 Het ICO heeft de opdracht gekregen de muziekverenigingen te ondersteunen.
- We hebben nog geen verbinding gelegd met het Meedoenbeleid.

Conclusie en aanbevelingen
Wij hebben gekozen voor een cultuuraanjager, zodat voor de organisaties en verenigingen in onze gemeente iemand beschikbaar is voor het geven van advies 
en andere ondersteuning. De gemeente kan zich zo meer concentreren op haar regierol. 
De cultuuraanjager legt nieuwe verbindingen met als doel dat organisaties en verenigingen meer gaan samenwerken.
Muziekverenigingen geven aan behoefte te hebben aan betaalbare oefenruimtes. Nu de realisatie van nieuwe MFA’s op zich laat wachten, ontstaan er 
knelpunten. We willen gezamenlijk kijken naar een oplossing. Het Fonds Cultuurparticipatie heeft de programma’s Volkscultuur en Amateurkunst geschrapt en 
hiervoor in de plaats komt de nieuwe regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit. 
Eind 2012 loopt de Culturele Alliantie met de provincie af, waardoor de participatiegelden m.b.t. amateurkunst en volkscultuur vervallen. We gaan kijken hoe 
we onze middelen zo optimaal mogelijk kunnen inzetten om ondersteuning te kunnen blijven bieden aan onze verenigingen en organisaties.

Wij willen in 2012- 2013:
- Met K&C overleggen over het mogelijk voortzetten van de cultuuraanjager.

- De subsidieregeling Activiteiten Kunst en Cultuur handhaven met een budget van € 30.000,- 
- Een relatie leggen met het Meedoenbeleid, zodat meer mensen met een krappe beurs de mogelijkheden krijgen mee te doen aan kunst en cultuur. 
 Wij zoeken hierbij samenwerking met Sport.
- Bij het realiseren van MFA’s de vraag naar oefenruimtes voor muziekverenigingen meenemen. Het ICO ondersteunt de muziekverenigingen. 
 Bij leegstand van andere ruimtes kijken naar mogelijkheden voor oefenruimtes.
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2.3. Beeldende kunst en ruimtelijke kwaliteit 
■ Kunst en cultuur voor iedereen  ■ Kwaliteitsverbetering  ■ Integraliteit     

Wij willen het creatieve kunstklimaat binnen de gemeente Tynaarlo verder versterken en het kunst- en cultuurbeleid verbreden. Daarvoor leggen 
we verbindingen met andere beleidsterreinen, zoals toerisme, ruimtelijke ordening, landschap en economie. Daarnaast willen we kunstenaars en 
beroepsbeoefenaren uit de creatieve sector meer betrekken bij beleidsvraagstukken. Door het organiseren van exposities in het gemeentehuis 
willen we onze inwoners op een laagdrempelige manier in contact brengen met beeldende kunst en onze eigen kunstcollectie voor het voetlicht 
brengen. De 1% regeling bij bouwwerken en objecten is succesvol, daarom willen we deze continueren en deze regeling ook toepassen bij de 
ontwikkeling van nieuwbouwwijken.

Wat hebben we gerealiseerd?
- Onze expositiecommissie organiseert jaarlijks met succes een vijftal exposities in uiteenlopende disciplines in de expositieruimte van het gemeentehuis. 
- Wij subsidiëren de atelierroute van de kunstenaarsvereniging. Deze vindt sinds 2011 jaarlijks plaats in plaats van elke twee jaar.
- Wij hebben in 2010 en 2011 vanuit de 1% regeling bij gebouwen en de ontwikkeling van woonwijken 3 kunstopdrachten uitgevoerd. 
 Het CBK Assen is hierbij betrokken als adviseur.
- Met de markering van de vindplaats van het Meisje van Yde inclusief aanleg van een fietspad en deelname aan het project Geopark De Hondsrug   
 hebben we verbinding gelegd met de beleidsterreinen recreatie en toerisme en landschappelijke omgeving.
 

- Met de expositieruimte in het gemeentehuis bieden we een podium   
 kunstenaars die werk maken met een professionele uitstraling. 
 Veel amateurfotografen gaven gehoor aan de oproep voor een 
 expositie architectuur en de zomerexpositie Von Dulmen Krumpelman 
 met fietsroute langs de Drentse Aa in 2011 was een toeristische trekker. 
- Vanuit de 1% regeling hebben wij de volgende kunstprojecten   
 gerealiseerd: 
 • Kunstwerk Marthe Roling, MFA Ter Borch
 • Kunstproject Kitty Boon, de oude Tolweg, Zuidlaren
 • Kunstmarkering meisje van Yde, Derk den Boer, Yde
 • MFA Yde – De Punt, in ontwikkeling
- Tijdens de jaarlijkse kennismakingsbijeenkomsten voor nieuwe 
 inwoners besteden we aandacht aan  ons kunst en cultuurbeleid en 
 aan de stedenbouwkundige achtergrond en architectuur van ons   
 gemeentehuis. 

 Ook de archivaris vertelt over bijzondere aspecten van het archief.
- In 2011 hebben wij ook cursisten van de Senioren Zomerschool   
 mogen ontvangen. Daarnaast hebben we een aantal lezingen verzorgd  
 waaronder:
  •  Een lezing over de planvorming en architectuurregie in de Oude   
    Tolweg Zuidlaren, n.a.v. publicatie in het BNA blad #4/09,
    uitgegeven door de Bond Nederlandse Architecten
  •  Een lezing over de ontwikkeling van de woonwijken de   
    Bronnen in Vries en het Kazerne Terrein in Zuidlaren aan   
    Stedenbouwkundigen en Landschapsarchitecten van de 
    Gemeente Groningen.
- Door deel te nemen aan het omvangrijke project Geopark de Hondsrug  
 zetten we actief in op behoud van cultuurhistorische elementen en   
 geven we een impuls op toeristisch en economisch gebied. 
 We verwachten een toename van 5% meer toeristen. De provincie   
 streeft naar een UNESCO status (2014).

Wat hebben we (nog) niet gerealiseerd?
- We hebben nog geen onderhoudsplan voor de buitenkunstwerken gemaakt. Ook is de kunstcollectie niet gedocumenteerd.
- De uitwerkingsnotitie voor de 1% regeling hebben we  niet uitgewerkt. Het college heeft besloten per keer te kijken of en op welke manier 
 de regeling kan worden toegepast.
- We doen niet mee aan de dag van de Architectuur, maar besteden op een andere wijze aandacht aan dit onderwerp.
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Conclusie en aanbevelingen
Veel (amateur-)kunstenaars waarderen de mogelijkheid om te kunnen exposeren in het gemeentehuis. Een aantal exposities is erg goed bezocht. Door 
verbindingen te leggen met de beleidsterreinen recreatie/toerisme en kunst/cultuur kan dit een versterkende werking hebben op de aantrekkingskracht van 
onze gemeente. 
Door kunst in een vroeg stadium mee te nemen in het bouwproces waar de 1% regeling wordt toegepast, ontstaan er meer mogelijkheden om kunstuitingen 
te integreren in het bouwontwerp. Het is waardevol gebleken om de expertise van het CBK Assen in te zetten bij het begeleiden van kunstopdrachten. Voor 
deze diensten moeten we vanaf 2012 betalen. 
Vanwege de omvang en specialistische aard van het in kaart brengen van de kunstcollectie en het maken van een onderhoudsplan voor buitenkunstwerken is 
het verstandig deskundigheid van buiten  in te schakelen. 
Deelname aan het project Geopark de Hondsrug biedt veel mogelijkheden op economisch, cultuurhistorisch en recreatief gebied. 

Wij willen in 2012- 2013:
- Al onze buitenbeelden in kaart brengen en een onderhoudsplan opstellen en daarbij de mogelijkheid voor publicatie meenemen
- Uitvoering geven aan de opdracht voor realisatie van een kunstwerk bij MFA Yde/ De Punt vanuit de 1% regeling. De inzet van CBK Assen als adviseur  
 meenemen in de financiering.
- Blijven deelnemen aan het project Geopark de Hondsrug.



Wat hebben We bereikt?Wat hebben We bereikt?

Wij zien de bibliotheek als de ‘Tom Tom’ van de kennissamenleving, ook voor groepen die op achterstand staan. De prioriteit ligt bij digitalisering 
en de inrichting van mediatheken op scholen en de bibliotheek in de MFA, zodat ouderen en kinderen/jongeren bereikt blijven. De toenemende 
belangstelling voor cultureel erfgoed is een kans voor bibliotheken om Erfgoedpunten te realiseren. De Drentse taol is een levend onderdeel van 
immaterieel cultureel erfgoed en is belangrijk voor de identiteit. De vijf musea vervullen een belangrijke functie in onze gemeente op het gebied 
van cultuureducatie en cultuurtoerisme. Wij ondersteunen de musea, zowel financieel als bij verdere professionalisering. Hierover zijn afspraken 
gemaakt in de Culturele Alliantie.

Wat hebben we gerealiseerd?
- We zijn gestart met een traject om samen met de bibliotheek te komen tot een huisvestingsplan waarin rekening wordt gehouden 
 met het samengaan met de MFA’s, digitalisering en de bezuinigingstaakstelling per 2014.
- In 2010 en 2011 heeft de bibliotheek, in het kader van functionele verbreding, de Culturele Uitdag georganiseerd.
- Wij hebben een eerste schoolbibliotheek/ mediatheek in MFA Ter Borch gerealiseerd.
- Herijking van de bibliobussen heeft ertoe geleid dat de inzet per 1 januari 2012 wordt  afgebouwd.
- De rol en functie van Tynaarlo lokaal is onveranderd, wij handhaven de subsidierelatie.
- Wij blijven Museum de Buitenplaats subsidiëren, maar het bedrag van € 42.000 wordt  vanwege bezuinigingen met € 4.000 gekort.
- Onze musea doen mee met het tweejaarlijks project vanuit de provincie ‘’Nieuwe wegen in Museumland” zodat zij een kwaliteitsslag kunnen maken. 
- Tot en met 2011 hebben wij de activiteiten van Huus van de Taol gesubsidieerd. Er zijn geen vervolgafspraken gemaakt.

• Met de realisatie van de eerste schoolbibliotheek/ mediatheek in MFA   
 Ter Borch is een eerste stap gezet naar een 
 nieuw bibliotheekbeleid passend bij de huidige tijd. 
• Museum de Buitenplaats trekt jaarlijks 34.000 bezoekers en bedenkt   
 diverse acties i.s.m. de Hortus Haren om meer toeristen te trekken. 
 Daarnaast zijn er 4 musea die geheel door vrijwilligers wordt gedraaid.
• Vier van de 5 musea zetten in op educatieve activiteiten voor kinderen   
 en nemen deel aan  Oktobermaand Kindermaand. 

 Kinderen hebben deze maand gratis toegang.
• Op het (buiten) podium organiseert het museum De Buitenplaats i.s.m.  
 de Culturele Raad Eelde (klassieke) zondagmiddag concerten. 
 Ook Museum Vosbergen organiseert klassieke concerten.
• Met het tweejarig project “Nieuwe wegen in museumland” wordt onze   
 musea de mogelijkheid geboden om zich te verdiepen 
 op diverse onderwerpen, krijgen de vrijwilligers van alle Drentse musea  
 een museumpas, zodat zij gratis bij elkaar kunnen “buurten”.

Wat hebben we (nog) niet gerealiseerd?
- Vanwege bezuinigingen op zowel provinciaal als gemeentelijk niveau en veranderingen in taakstelling hebben we nog geen 
 nieuwe meerjarenafspraken gemaakt met de bibliotheek.
- Vanuit het werkveld is geen belangstelling getoond voor een Erfgoedpunt in Eelde/ Paterswolde en Vries.
- Wij hebben geen initiatieven ontvangen m.b.t. de Drentse taol en Meertmaond Streekmaond
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2.4. Bibliotheek en mediabeleid, Drentse toal, musea
■ Kunst en cultuur voor iedereen ■ Ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving ■ Kwaliteitsverbetering 
■ integraliteit ■ Samenwerking provincie: Culturele Alliantie



Conclusies en aanbevelingen
Ondanks het kwalitatief goede programma is de Culturele Uitdag in de afgelopen jaren erg matig bezocht. Ook ontbrak voldoende draagvlak bij organisaties om 
hun medewerking hieraan te verlenen. Daarom hebben we besloten vanaf 2012 geen Culturele Uitdag meer te organiseren. 
Uit het ontbreken van initiatieven, blijkt dat de Drentse taol niet echt leeft binnen onze gemeente. Het is daarom niet nodig om hier beleid voor te maken. 
Eventuele aanvragen voor activiteiten kunnen binnen de huidige subsidieregeling voor kunst en cultuur worden meegenomen.

Wij willen in 2012- 2013:
- Een schoolbibliotheek/ mediatheek in de MFA’s Yde de Punt en op termijn Zeijen en Vries realiseren.
- De inzet van de bibliobussen verder afbouwen.
- Museum de Buitenplaats subsidiëren met een bedrag van € 38.000,- en Tynaarlo Lokaal met een bedrag van € 17.500,-.
- De bibliotheek een eenmalige extra subsidie verlenen van € 90.000,- om mediatheken te realiseren op de basisscholen.
- Initiatieven op het gebied van de Drentse taol ondersteunen wanneer daar vraag naar is. We behandelen deze aanvragen 
 binnen het activiteitenbudget Kunst en Cultuur.
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Het cultureel erfgoed draagt bij aan het versterken van de identiteit van de omgeving. Het maakt de historie zichtbaar en voelbaar. Met de Cultuurhistorische 
Atlas zijn de cultuurhistorische gegevens zichtbaar gemaakt. Met de beleidswaardenkaart willen we de archeologie en monumenten documenteren, zodat  
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen daarop afgestemd kunnen worden. Architectuur is een belangrijke cultuurdrager en is het toekomstige erfgoed. Daarom 
investeren we in de Dag van de Architectuur. We brengen de molens onder de aandacht en geven een nieuwe impuls aan de Open Monumentendag. Door het 
organiseren van informatieavonden en ontmoetingen geven we invulling aan onze informerende en begeleidende rol. 

Gerealiseerd
- De digitale Cultuurhistorische Atlas staat online op www.atlastynaarlo.nl.  en is toegankelijk voor publiek.
- We hebben afspraken gemaakt om de cultuurhistorische waarde van beeldbepalende gebouwen en gebieden vroegtijdig 
 mee te wegen in bestemmingsplannen.
- In 2011 hebben we een archeologische beleids- en advieskaart gerealiseerd. 
- De regioarcheoloog heeft in 2010 – 2011 gewerkt aan:
  • vooronderzoek De Bronnen (geen bijzonderheden uitgekomen)
  • archeologische begeleiding ter Borch
  • grootschalig onderzoek Groote Veen waarbij gestuit is op diverse archeologische vondsten
- We hebben een impuls gegeven aan de Open Monumenten Dag en er is in 2010 en 2011 samenwerking gezocht met de Culturele Uitdag. 
 Dit heeft echter niet geleid tot samenwerking. 

• Door digitalisering van de cultuurhistorische atlas en publicatie op de   
 website zijn de gegevens makkelijk toegankelijk voor onze inwoners.
• De molenaars zijn actief geweest in het promoten van hun molen met   
 als resultaat een zichtbare toename van bezoekersaantallen. 
 Er is een start gemaakt met het opzetten van een gezamenlijke website.  
• Sinds twee jaar bezoeken de scholen op de Klassendag, de vrijdag   

 voorafgaand aan de Open Monumentendag,  de monumenten. 
• De archeologische waardenkaart is klaar en inmiddels wordt gewerkt   
 aan de cultuurhistorische waardenkaart , deze zal eind 2012 klaar zijn. 
• Archeologie is een volwaardig onderdeel geworden van beleid en   
 uitvoering. Op dit moment werkt de regioarcheoloog aan de    
 structuurvisie Archeologie.  

(Nog) niet gerealiseerd
- We doen niet mee aan de Dag van de Architectuur, wij besteden op een andere manier aandacht aan dit thema (zie ook 2.3)
- Wij hebben eigenaren en gebruikers van monumenten niet actief benaderd vanwege andere prioriteiten, ze kunnen bij ons terecht wanneer er vragen zijn.

Conclusies en aanbevelingen
In 2010 en 2011 vond de Open Monumentendag gelijktijdig plaats met de Culturele Uitdag. Deze samenwerking heeft echter geen extra bezoekers opgeleverd 
en er is geen sprake geweest van een meerwaarde ten aanzien van de organisatie. Vanaf 2012 wordt de Culturele Uitdag niet meer georganiseerd. Het is van 
belang om ervoor te zorgen dat archeologie verder geborgd wordt.

Wij willen in 2012- 2013:
- De digitale Cultuurhistorische Atlas up-to-date houden en onder de aandacht brengen.
- De cultuurhistorische beleidswaardenkaart ontwikkelen en inbedden in een structuurvisie en deze structuurvisie doorvertalen naar de bestemmingsplannen.
- Eigenaren en/ of gebruikers van gemeentelijke monumenten informeren en begeleiden wanneer daar vraag naar is.
- De archeologische beleids- en advieskaart inbedden in een structuurvisie archeologie en deze structuurvisie doorvertalen naar de bestemmingsplannen
-      Voortgang geven aan de Open Monumentendag.
 

2.5. Cultureel erfgoed: monumenten, archeologie, cultuurhistorie
■ Kunst en cultuur voor iedereen ■ Ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving ■ Kwaliteitsverbetering 
■ integraliteit ■ Samenwerking provincie: Culturele Alliantie
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www.atlastynaarlo.nl
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2.6. Archieven
■ Kunst en cultuur voor iedereen ■ Ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving ■ Kwaliteitsverbetering 
■ Samenwerking provincie: Culturele Alliantie

Het beleid is erop gericht om de archieven zo goed mogelijk toegankelijk te maken en te houden. Die toegankelijkheid moet tot een groter 
publieksbereik leiden. Hierbij worden digitale mogelijkheden benut. De provincie Drenthe heeft € 40.000,- beschikbaar vanuit de Culturele Alliantie 
voor projecten die het archief vooral digitaal toegankelijk maken voor het publiek. In relatie tot de nieuwe Archiefwet zal dit noodzakelijk worden. 

Gerealiseerd
- Voor het provinciale project digitaal loket bewoningsgeschiedenis is in de voorbereidende fase informatie aangeleverd van alle te scannen bestanden  
 van de Burgerlijke Stand en de bevolkingsregisters van de gemeenten Eelde, Vries en Zuidlaren. De aanbesteding van de scanning van de registers vindt  
 plaats in het eerste kwart van 2012. 
- In de hal van het gemeentehuis zijn op verschillende manieren stukken uit het archief tentoongesteld. Het betrof o.a. de herkenbaarheid van de   
 gemeente: de gemeentewapens, briefpapier en stempels; de afbraak van de zuivelfabriek te Vries en een verzameling van de archivaris 
 (n.a.v. artikel in personeelsblad).
- Wij hebben subsidie verleend voor 7 boekuitgaven over de historie van onze gemeente. Daarnaast hebben we veelvuldig  auteurs bij het historisch  
 onderzoek in archieven en verzamelingen van het gemeentearchief ondersteund. 
- Er zijn 7 particuliere archieven verworven met een omvang van 5,5 m.
- In april 2012 is de dienstverlening openbare archieven op woensdagmiddag komen te vervallen. In plaats daarvan wordt dienstverlening tijdens   
 kantooruren door de archivaris op afspraak gegeven.

- Verschillende particuliere archieven vrijwel geheel voor publiek   
 beschikbaar gekomen, voorbeelden daarvan zijn:
  • F.I. Jonkman-Broekema collectie Noordersanatorium
  • Familiearchief Hesselink
  • Eng-set stichting en Kraus-Groeneveld stichting. 
- Wij hebben een bijdrage geleverd aan verschillende boekuitgaven over  
 

 de historie van onze gemeente waaronder: 
  • Het jubileumboek van Historische vereniging Ol Eel
  • Het boek “Rondje Dorp Donderen”
  • Het boek “Van Seijen toen tot Zeijen.nu”
- Wij hebben ondersteuning geboden bij het realiseren van een kunstwerk
  in De Melkfabriek te Bunne als onderdeel van het kunstproject   
 “Plaggen”.

(Nog) niet gerealiseerd
- De publicatie van archieftoegangen op internet is, vanwege andere prioriteiten, niet gerealiseerd, 
 evenals het uitgeven van een publieksfolder en het uitvoeren van activiteiten rond het 200-jarig bestaan van de gemeente
- Vanuit archieven hebben we geen initiatieven op het gebied van educatie genomen. Wanneer zich vragen voordoen verlenen we onze 
 medewerking hiervoor. In het Cultuurmenu wordt aandacht besteed aan cultureel erfgoed in onze gemeente. 

Conclusie en aanbevelingen
De publicatie van archieftoegangen op internet is afhankelijk van selectie, inventarisatie en controle van de omschrijvingen van de inhoud van dossiers. Dit is 
een tijdrovende klus. De toegankelijkheid van openbare archieven kan verbeteren door een meer gerichte aanpak van deze archieven. Dit geldt tevens voor het 
publieksbereik en het onderhouden van de relatie met historische verenigingen.
Vanwege beperkte capaciteit zijn niet alle doelen gerealiseerd. Er is veel tijd gemoeid met uitvoering afdelingstaken en dienstverlening. We moeten prioriteiten 
stellen ten aanzien van het beleid.  

Wij willen in 2012- 2013:
- Archiefbronnen (1850 – 1940) scannen en specifieke zoekgegevens toevoegen voor het project digitaal loket bewoningsgeschiedenis. De verwachting is  
 dat per 1 januari 2013 de informatie op www.drenlias.nl beschikbaar en toegankelijk is voor de inwoners en andere geïnteresseerde burgers.
- Alle bouwvergunningen Tynaarlo 1998-2010 digitaliseren.
- De gemeentelijke archiefregelingen actualiseren.
- Het archief van de voormalige gemeenten verder toegankelijk maken voor het publiek

14
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n 

  2010 2011 2012 2013

structurele subsidies WErKElIjK  WErKElIjK  bEGrOOT  bEGrOOT 

bibliotheek Tynaarlo  €           593.545  €          593.900   €       618.972  €         593.050

ICO/ cultuureducatie/breedte-cultuurimpuls  €           447.624  €          395.423   €       424.000  €         404.000

Onderhoud buitenkunst/ verzekeringen  €               4.444  €              6.405   €           1.824  €             1.824 

Cultuurbeleid  €               8.000  €              8.000   €           8.679  €             8.679 

Culturele Raden  €             13.637  €              7.700   €           9.736  €             9.736 

Onderhoud molens - burcht (geoormerkt)  €             60.505  €            51.101  €         54.351  €           50.388 

Monumentendag  €               1.228  €              2.105   €           1.086  €             1.086 

totaal  €        1.128.983 €       1.064.634   €    1.118.648  €      1.068.763 

    

Projectmatige subsidies (4 - jaren)        

Lokale omroep  €            16.157   €            16.157   €         17.500   €          17.500 

Cultuurprijs (3- jaarlijks)  €                      -     €              5.572   €                  -     €                   -   

Muziekverenigingen  €            23.694   €            10.106   €                  -     €                   -   

Exposities en presentaties  €              3.630   €              4.009  €           1.219   €            1.219 

totaal  €            43.481   €            35.844   €         18.719  €          18.719 

    

Nieuw beleid        

Activiteiten kunst en cultuur  €             33.000   €            33.000   €         30.000   €         30.000 

De Buitenplaats  €             42.000   €            40.000   €         38.000   €         38.000 

Musea  €               8.000   €              8.000   €           8.000   €           8.000 

Musea - provinciaal geld (cult alliantie)  €               8.000   €              8.000   €           8.000   €           8.000 

Bibliotheek functieverbreding  €             30.000       

Bibliotheek digitaal - MFA’s  €                      -     €                     -     €               -    €         90.000 

Cultuurparticipatiegelden provincie  €             25.000   €            25.000   €         25.000   €                  -   

Regionaal Archeoloog  €             30.000   €            30.000   €         20.000    €         20.000              

totaal  €           176.000   €          144.000   €       129.000   €       194.000 

• Vanaf 2011 wordt de 0-index op subsidies toegepast

• De ledensubsidie aan de Muziekverenigingen is per 2012 stopgezet

• Met ingang van 2013 wordt  structureel gekort op het subsidiebudget van het ICO met een totaalbedrag van € 60.000,- in 2015

• De tijdelijke subsidie functionele verbreding voor de Bibliotheek Tynaarlo is gestopt m.i.v. 2011.

• Met ingang van 2013 wordt de huidige regeling Cultuureducatie vervangen door de nieuwe regeling Cultuureducatie Met Kwaliteit. 

 Hoeveel subsidie vanuit deze regeling voor de Gemeente Tynaarlo beschikbaar komt is nog onduidelijk.

• Het budget ten behoeve van de regionaal archeoloog is met ingang van 2012 structureel
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iCO ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, kunstencentrum voor 5 Drentse gemeenten K&C Kunst & Cultuur,     
 provinciale instelling met adviserende en ondersteunende rol op het gebied van amateurkunst en    

 kunsteducatie      

WMO Wet Maatschappelijk Ondersteuning. Doel van deze wet is dat iedereen in onze gemeente kan meedoen 

 aan het maatschappelijk leven. 

 Drempels die mensen belemmeren worden weggenomen, zowel in fysieke zin (gezond zijn en blijven,    

 beperkingen worden gecompenseerd) als in ontplooiing.

CaGt Culturele Adviesraad Gemeente Tynaarlo, adviseert gevraagd en ongevraagd over beleid en subsidies 

 kunst en cultuur

MFa Multifunctionele Accommodatie, een gebouw dat huisvesting geeft aan meerdere partijen die elkaar 

 in functie versterken, zoals: een basisschool, welzijnswerk, bibliotheek, kinderopvang

Cbk Centrum Beeldende Kunst Assen, documenteert werk van kunstenaars, beheert een eigen collectie 

 en heeft een uitleenfunctie voor de inwoners van de provincie Drenthe

Wak  Week van de Amateurkunst, landelijk georganiseerde week waarin amateurkunstenaars zichzelf 

 voor het voetlicht kunnen brengen
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arCheOlOGisChe beleids- en advieskaart

Hierin staat aangegeven hoe de archeologisch structuur in de 
gemeente Tynaarlo eruit ziet. Het geeft inzicht in waar de bekende 
archeologische plekken zijn en waar nieuwe archeologische 
plekken zich bevinden. Er wordt aangegeven wat gedaan moet 
worden om ze te behouden.

breedteCultuuriMpuls

Vanuit cultuuractiviteiten die op de basisschool plaatsvinden 
(Cultuurmenu), deelnemen aan cultuuractiviteiten die buiten 
schooltijd plaatsvinden (Cultuurpret). Vervolgens leidt dit tot 
deelname aan een cultuuractiviteit bij een vereniging of organisatie.

Culturele alliantie

De provincie heeft aangegeven met de Drentse gemeenten te willen 
samenwerken en het beleid meer op elkaar te willen afstemmen. 
Deze afstemming is vormgegeven in de culturele alliantie die de 
gemeente met de provincie Drenthe afsluit. Het doel van de alliantie 
is om vast te leggen op welke onderdelen van de cultuursector de 
afstemming en samenwerking wordt gezocht en wat de beoogde 
resultaten hiervan zijn. De partijen willen vanuit een gezamenlijke 
inspanning de kwaliteit van het culturele leven in Drenthe verder 
ontwikkelen. Afstemming in cultureel beleid en samenwerking 
in de uitvoering daarvan moet leiden tot een vergroting van het 
publieksbereik onder Drentse inwoners, verbreding van het 
publieksbereik onder specifieke doelgroepen en verhoging van de 
aantrekkelijkheid van de culturele infrastructuur in Drenthe.

CultuuraanjaGer

Vraagbaak en aanspreekpunt voor kunst en cultuur in de Gemeente 
Tynaarlo. Is er voor de amateurkunstenaars en –verenigingen 
en professionele organisaties met vragen over de aanpak van 
culturele projecten, subsidies en sponsoring, publieksbereik, wijze 
van samenwerking en het vinden van locaties.

CultuurCOaCh

De cultuurcoach heeft als taak om verbindingen te leggen tussen 
het onderwijs, het culturele veld en de kinderopvang. Naar 
aanleiding van de vraag/ behoefte gaat de cultuurcoach op zoek 
naar mensen of organisaties die de activiteiten kunnen uitvoeren. 
Dit kan een plaatselijke beeldende kunstenaar zijn, een museum en 
de bibliotheek. De activiteiten die vallen onder Cultuurpret zijn hier 
een goed voorbeeld van. Cultuurhistorische Waardenkaart
De gemeente koestert haar ruimtelijk erfgoed, zoals landgoederen, 
heidevelden, oude fabriekscomplexen,  monumentale bomen 
en bodemvondsten. Ze ziet dit erfgoed als belangrijk onderdeel 
van haar identiteit en wil het een plaats geven in de verdere 
ontwikkeling van de gemeente. Daarom heeft ze haar ruimtelijk 
erfgoed opgenomen op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW).                                                             

CultuurMenu

Het Cultuurmenu is een cultuur educatief programma voor alle 
kinderen van de basisschool, bestaande uit projecten, kunstlessen 
en voorstellingen. Ieder jaar staat er een thema centraal dat in iedere 
klas wordt uitgewerkt.  Het Cultuurmenu  is een samenwerking 
tussen gemeente Tynaarlo, ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, K&C, 
Stichting Baasis, Stichting Conod en de Mgr.Niënhausstichting. Het 
Cultuurmenu maakt mogelijk dat alle kinderen met muziek, theater, 
dans, beeldende, fotografie/film en taal kennismaken gedurende 
hun schoolloopbaan.

Cultuurpret

Culturele activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. 
Deelname is in veel gevallen gratis.
De cursussen zijn bedoeld om deelnemers kennis te laten maken 
met diverse cultuurvormen die de gemeente rijk is. Het is een ideale 
manier om uit te vinden welke activiteit bij de inwoner past. Voor 
cultuurorganisaties is het een mooie gelegenheid om hun aanbod 
bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Cursussen 
die de afgelopen tijd zijn georganiseerd zijn o.a. op het gebied van 
muziek, dans, theater, beeldende kunst en fotografie.

diGitaal lOket beWOnersGesChiedenis

Alle Drentse gemeenten gaan mee doen aan het project digitaal loket 
bewoningsgeschiedenis. Dit project heeft tot doel de digitalisering, 
de ontsluiting op persoonsnamen en terbeschikkingstelling 
via het internet van de akten van de burgerlijke stand en de 
bevolkingsadministratie. Het streven is om op 1 januari 2013 dit 
gereed te hebben.

kunstMenu

Een kunstmenu is een samenhangend activiteitenprogramma 
waarbij kinderen tijdens de acht jaar dat zij op de basisschool zitten, 
kennismaken met de zes kunstdisciplines. Als cultureel erfgoed ook 
deel uitmaakt van het aanbod is er sprake van een cultuurmenu. 
Vanaf 2012 is in de gemeente Tynaarlo het Kunstmenu omgezet 
naar een Cultuurmenu. Het is een samenwerking tussen gemeente 
Tynaarlo, ICO Centrum voor Kunst & Cultuur, K&C, Stichting Baasis, 
Stichting Conod en de Mgr.Niënhausstichting.

tynaarlO lOkaal

De lokale radio omroep die vanuit Ons Dorpshuis te Paterswolde 
uitzendt.

Bijlage  Uitleg termen
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Gemeente Tynaarlo

Telefoon 0592 - 266 662
Telefax 0592 - 266 600
E-mail info@tynaarlo.nl

Bezoekadres
Kornoeljeplein 1, 9481 AW  Vries

Postadres
Postbus 5, 9480 AA  Vries


