
 Transformatieplan kunst 
en cultuur 2016 – 2018 

Gemeente Tynaarlo 

 

“Stimuleren en verbinden” 

 

  



 Transformatieplan 2016 – 2018 
 “Stimuleren en verbinden” 
 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding         3 

Visie          4 

Samenwerking en verbinding       6 

Culturele gemeente        7 

IntoNature         9 

Bibliotheken         10 

Cultuur op school        12 

Musea          13 

Incidentele subsidies        15 

Financiën         16  



Transformatieplan 2016 – 2018 
 “Stimuleren en verbinden” 3 

Inleiding 
 
Voor u ligt het transformatieplan kunst en cultuur 2016-2018. Hierin een blauwdruk van de periode 
van transformatie die voor ons ligt. Na een periode van versterken en verbreden gaan we nu uit van 
de eigen kracht van de sector. De ondertitel ‘stimuleren en verbinden’ geeft weer hoe wij invulling 
willen geven aan onze nieuwe rol. We streven naar een optimale verbinding met andere sectoren, 
zoals toerisme, onderwijs, zorg en welzijn. Daarnaast kunnen cofinanciering en initiatieven op het 
gebied van de zogenaamde creatieve industrie een belangrijke rol gaan spelen om beleving van kunst 
en cultuur binnen onze gemeente bereikbaar en aantrekkelijk te houden. Wij verwachten dat dit een 
impuls zal geven aan het culturele leven, maar ook aan de economische ontwikkeling binnen onze 
gemeente. 
 
We willen u niet een uitgebreide visienota voorleggen, dat past niet bij onze nieuwe rol. In dit 
transformatieplan laten we zien op welke gebieden de transformatie zal plaatsvinden en welke 
kansen dit kan bieden. We hebben de overtuiging dat we samen met het culturele veld het stevige 
fundament voor een vitaal cultureel klimaat in Tynaarlo op peil kunnen houden en zelfs nieuwe 
impulsen kunnen geven.   
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Visie 

Wij vinden dat kunst en cultuur bijdragen aan een vitale samenleving waarin respect, persoonlijke 
ontwikkeling, vrijheid en uitdagingen onmisbare elementen zijn. 

 
Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische 
structuren, die deze activiteit een zekere betekenis geven. In filosofische zin wordt cultuur, dat wat 
door de mens verworven is, tegenover de "natuur", dat wat aangeboren is, gesteld. Er bestaan 
uiteenlopende definities van "cultuur" die duiden op verschillende theoretische benaderingen voor de 
beeldvorming of evaluatie van de menselijke activiteit en haar producten. 
 
Onder kunst wordt in het algemeen verstaan: het product van creatieve menselijke uitingen onder 
meer: schilderen, tekenen, fotografie, grafiek, beeldhouwen, moderne media, theater, muziek en 
zang, dans, film, bouwkunde of architectuur, literatuur en poëzie. 
 
Bovenstaande definities geeft Wikipedia voor kunst en cultuur. Over het daadwerkelijke nut en de 
noodzaak van kunst en cultuur wordt vaak getwist. Wij vinden dat kunst bijdraagt aan de 
ontwikkeling van een eigen identiteit omdat het prikkelt, uitdaagt en het ‘out-of-the-box’ -denken 
stimuleert. Cultuur geeft inzicht in tradities, geschiedenis maar ook in normen en waarden. In een 
snel veranderende samenleving is het van belang snel te kunnen schakelen, maar ook om je te 
kunnen inleven in een ander of in een bepaalde situatie. Wij vinden dat kunst en cultuur bijdragen 
aan een vitale samenleving waarin respect, persoonlijke ontwikkeling, vrijheid en uitdagingen 
onmisbare elementen zijn. 
 
De komende periode staan we voor een aantal uitdagingen maar ook zijn er kansen. De middelen 
voor het kunstencentrum ICO worden afgebouwd en voor de bibliotheken is minder budget 
beschikbaar. Wij zijn met deze partijen in gesprek over hoe we invulling gaan geven aan de komende 
periode. We zien hierin ook mogelijkheden om cultuureducatie en bibliotheekwerk op een 
hedendaagse manier in te kleuren.  
Met een “cultureel platform” willen we verbinding en samenwerking stimuleren. Dit zodat de 
culturele infrastructuur wordt versterkt. De Art Expedition IntoNature in 2016 en Culturele gemeente 
van Drenthe zijn evenementen die een impuls kunnen geven aan de culturele sector en Tynaarlo op 
de kaart zetten.  
 
 
  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mens
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbool
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De focus van ons kunst en cultuurbeleid ligt de komende periode op stimuleren en verbinden. 

De gemeente treedt terug en wil meer dan voorheen de kracht van de samenleving benutten. Dit  
past bij de veranderende rol van de overheid. Wij prijzen ons gelukkig met een sterke culturele 
sector en daarom vertrouwen wij erop dat we er samen voor kunnen zorgen dat Tynaarlo bruisend 
blijft. 

 
We willen samenwerking tussen culturele *partijen maar ook tussen culturele partijen en andere 
sectoren stimuleren, zowel op het gebied van de cultuureducatie als op het gebied van de 
cultuurparticipatie. Dit doen we door in te zetten op de volgende onderwerpen: 

• Culturele gemeente; De Provincie heeft de gemeente Tynaarlo uitgeroepen tot Culturele 
gemeente van Drenthe in de periode 2017/2018. Wij zien dit als een geweldige kans om een 
impuls te geven aan de culturele sector, maar ook om zoveel mogelijk mensen te laten 
participeren in dit project.  

 
• Art Expedition ‘IntoNature’; In de zomer van 2016 wordt op initiatief van de provincie 

Drenthe de kunstmanifestatie ‘IntoNature’ georganiseerd in de gemeenten Aa en Hunze, 
Assen en Tynaarlo. Een bruisende combinatie van tentoonstellingen en kunstroutes over en 
in het Drentse landschap. Dit evenement zet Tynaarlo op de kaart en biedt kansen voor de 
culturele en recreatieve sector. 
 

• Bibliotheken; De digitalisering van de samenleving biedt mogelijkheden om de 
bibliotheekfuncties anders vorm te geven. De bibliotheek zal zich richten op de kernfuncties 
lezen, leren en informeren. Cultuur en ontmoeting zullen minder een speerpunt zijn voor de 
bibliotheek. Waarbij we willen stimuleren dat dit wordt dit vormgegeven met andere 
partijen.  

 
• Cultuureducatie; Wij vinden het van belang dat kinderen op jonge leeftijd bewust in 

aanraking komen met kunst en cultuur middels goed en breed georiënteerd 
cultuuronderwijs. Op school moeten zij kennis kunnen maken met bijvoorbeeld 
performance, theater, beeldende kunst, dans en muziek. Ons doel is om lokale verenigingen 
en kunstenaars een prominentere rol te bieden in het cultuuronderwijs tijdens schooltijd en 
ook daarna. Verder willen we scholen meer keuzevrijheid bieden in het aanbod.    

 
• Musea; We willen de rol van musea versterken door ze een plek te geven binnen het 

cultuuronderwijs. Daarnaast willen we het belang van musea voor recreatie en toerisme in 
onze gemeente benadrukken.   

 
• Subsidiebeleid; We willen dat de culturele sector minder afhankelijk is van 

overheidssubsidies. We willen waar nodig het veld hierin faciliteren.  
 
 
 
* Onder culturele partijen verstaan wij o.a. onze musea, bibliotheek, ICO, toneelverenigingen, dans- en 

musicalgroepen, historische verenigingen, harmonieverenigingen en muziekverenigingen, 
kunstenaarsvereniging en de culturele raden. 
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Samenwerking en verbinding  

 

 

Platform 

 
Wij vinden het belangrijk dat kunst en cultuur sterk en levendig blijven in Tynaarlo. Wij willen 
samenwerking tussen verschillende culturele partijen maar ook met partijen buiten de culturele 
sector stimuleren, zodat dit kan leiden tot nieuwe verbindingen en bundeling van krachten. Dit 
versterkt het samenspel, de zichtbaarheid en het publieksbereik en kan leiden tot nieuwe ideeën en 
initiatieven.  

Doelen: 

• Afstemmen van aanbod, gezamenlijke agenda 
• Delen van ervaringen 
• Vergroten van kennis 
• Bundelen van kennis en kunde 
• Het genereren van publiciteit 
• Het gezamenlijk organiseren van projecten en evenementen 
• Versterken van de culturele infrastructuur 
• In kaart brengen van culturele aanbieders (culturele kaart) 

Om de stand van zaken wat betreft samenwerken tussen verschillende partijen in kaart te brengen 
hebben we in de zomer van 2015 gesprekken gevoerd met een aantal culturele 
partijen/ondernemers in de gemeente. Tevens hebben wij zowel in oktober als in december 2015 
een avond georganiseerd om het oprichten van een cultureel platform met de sector te bespreken. 
De conclusie is dat een platform een waardevolle bijdrage kan leveren aan het versterken van de 
culturele sector. Het is daarbij zaak gezamenlijk een structuur op te zetten die recht doet aan de 
lokale situatie en die uiteindelijk het belang van de sector dient.  

Interne samenwerking 

Het is de ambitie van het college om meer integraal te werken. Het culturele jaar in 2017/2018 en de 
voorbereiding hierop is de uitgelezen kans om de verbinding met andere sectoren binnen de 
gemeente aan te gaan. Bij dit project zijn recreatie en toerisme, erfgoed, representatie, 
communicatie en gemeentewerken betrokken. We beogen hiermee een basis te leggen voor de 
toekomst zodat er meer samenwerkingen ontstaan, ook met zorg en welzijn.  

Wat gaan we doen 

Met een kleine groep mensen uit de culturele sector werken we samen de contouren van een 
platform uit. De resultaten hiervan verwachten wij in het voorjaar van 2016. In 2015 is het voorwerk 
gedaan, doel is om in 2016 vorm te geven aan een samenwerkingsverband.  

We gaan uit van de eigen kracht van verenigingen en kunstenaars en zien het als onze taak hier 
een verbindende, stimulerende en faciliterende rol in te spelen. Daarbij streven we naar een 
verbinding tussen verschillende culturele partijen maar ook met andere sectoren zoals toerisme, 
welzijn en onderwijs. 
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Culturele gemeente van Drenthe 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
In het voorjaar van 2015 is een denktank opgericht bestaande uit mensen uit de culturele sector. Er 
zijn gesprekken geweest met andere creatieven uit het veld en samen zijn we tot het projectplan 
“Historie met een knipoog” gekomen. Dit plan is ingediend bij de provincie en we mogen ons 
gelukkig prijzen want de Provincie heeft Tynaarlo verkozen tot Culturele gemeente in 2017/2018! 
 
Waarom willen we Culturele gemeente zijn?  
 
Kunst en cultuur hebben een stimulerende en verbindende functie. Het levert een bijdrage aan de 
vitaliteit en de leefbaarheid, het zet Tynaarlo op de kaart zowel als toeristisch gebied maar ook als 
vestigingsgebied. De gemeente Tynaarlo wil om deze redenen kunst en cultuur aantrekkelijk houden. 
Voor kinderen, jongeren en volwassenen vinden wij het van groot belang dat zij in aanraking komen 
met creatieve en innovatieve kunstvormen.  Dankzij de veerkracht en inventiviteit van het culturele 
veld in Tynaarlo is er sprake van een rijk cultureel aanbod. Wij geloven daarom sterk in de eigen 
kracht van dit veld. En willen de sector een impuls geven waar ze op voort kan bouwen. Door het 
culturele veld een podium te geven waar het zich kan presenteren en door amateurs met 
professionals te laten samenwerken, ontstaat er een duurzame (commerciële) impuls waar het 
culturele veld nog jaren van kan profiteren. Daarnaast willen we blijvende materiele en immateriële 
uitingen van kunst en cultuur ontwikkelen.  
 
Het thema “Historie met een knipoog” 

Tynaarlo kent een rijke cultuurhistorie. In het culturele jaar willen we bezoekers en ook eigen 
inwoners kennis laten maken met de historische locaties in Tynaarlo. Elke plek heeft zijn eigen 
verhaal en we willen deze mythen en sagen weer tot leven brengen. Dit doen we door feiten en fictie 
te combineren en onderling met elkaar te verweven. Denk aan een achtergrondverhaal over waar 
Berend Botje is gebleven en welke route hij heeft gevolgd. Is het echt waar dat inwoners van Yde een 
aantal tanden van ‘het meisje van Yde’ hebben ontvreemd en zouden deze dan nog bestaan? Wat is 
er waar van de ‘urban legend’ dat er kinderlijkjes, vastgebonden aan elkaar, zouden zijn gevonden bij 
de kerk in Vries? En hoe zit het nu precies met de spookkamer in het Huis te Bunne? Deze verhalen 
worden uitgediept, aangedikt en verteld aan de hand van hedendaagse technieken. 
 
Invulling   

Er zijn op dit moment vijf cultuurhistorische locaties, en twee cultuurhistorische figuren aangewezen. 
We stellen ons voor dat er bij elke locatie een werkgroep wordt samengesteld bestaande uit 
amateur- en professionele kunstenaars, inwoners, ondernemers en verenigingen. Deze werkgroepen 
worden verantwoordelijk voor de programmering rondom de betreffende locaties. Bestaande 
activiteiten worden zoveel mogelijk bij het inhoudelijke programma betrokken. We willen graag dat 
de culturele vorm de bezoeker raakt en inspireert en wellicht aanzet tot de invulling van eigen 
creatieve ideeën.  

We willen de culturele sector in Tynaarlo een duurzame impuls geven zodanig dat de culturele 
infrastructuur van professionals en amateurkunstenaars wordt versterkt. Door verbinding te 
zoeken met recreatie en toerisme wordt Tynaarlo op de kaart gezet als aantrekkelijk woon en 
werkgebied.   
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Professionals zullen amateurs begeleiden bij de organisatie van hun culturele activiteiten en 
evenementen. Hierdoor wordt een professionaliseringsslag gemaakt en het culturele jaar 
toekomstproof ingevuld. Culturele partijen zullen op nog meer manieren gaan profiteren van de 
begeleiding door professionals. Ook hun eigen programmering zal een boost krijgen door de nieuwe 
kennis die ze hebben opgedaan en uitbreiding van hun bestaande netwerk (1+1 = 3). Het thema 
“Historie met een knipoog” kan elke keer op een andere manier worden ingevuld. Het nodigt uit een 
ieders fantasie te gebruiken en wekt bovendien creativiteit op. Om deze reden kan dit thema nog 
jaren mee.  

Wat gaan we doen 

We realiseren ons dat het een ambitieus plan is, maar we zullen er alles aan doen om dit jaar tot een 
succes te maken. Er zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarbij we partijen uitnodigen 
hierin te participeren zodat we samen tot een invulling van het programma komen. Deze 
bijeenkomsten zullen in maart plaatsvinden. 
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Art Expedition ‘IntoNature’ 
 
In de zomer van 2016 worden onder de noemer ‘IntoNature’ tentoonstellingen en kunstroutes over 
en in het Drentse landschap georganiseerd in de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo. De 
provincie Drenthe is initiatiefnemer en heeft de Stichting Drenthe Cultuur&Natuur gevraagd de 
organisatie op zich te nemen. In de voormalige Rijksluchtvaartschool bij vliegveld Eelde, museum De 
Buitenplaats en het Drents Museum komen tentoonstellingen van circa dertig internationale en 
nationale kunstenaars. Diverse kunstroutes worden uitgezet in het Drentse landschap, zoals het 
stroomdalgebied van de Drentsche Aa en de landgoederengordel rond Eelde. In Assen zijn bijzondere 
locaties als de daktuin van het Drents Museum en de Gouverneurstuin in beeld.  

Tynaarlo heeft een prominente rol binnen de kunstmanifestatie vanwege de ontwikkeling van het 
gebied Groningen Airport Eelde (GAE) en de Rijkluchtvaartschool (RLS). De RLS zal als 
tentoonstellingsruimte gebruikt worden  en er wordt gekeken hoe met een Land-art project kan 
worden aangesloten bij de plannen omtrent het Energie Landgoed bij het GAE. 

Wat gaan we doen 

De gemeente Tynaarlo heeft regelmatig overleg met de projectleider van de organisatie. We willen 
kansen tot samenwerking benutten waar mogelijk. We nemen de ondernemersverenigingen mee in 
het verhaal van IntoNature zodat ze hun aanbod hierop af kunnen stemmen. Onze rol bestaat eruit 
te faciliteren bij de uitvoering. Het is van belang dat er korte lijnen zijn met de stichting, bijvoorbeeld 
voor het aanvragen van vergunningen. Daarnaast verzorgt kunstenaarsvereniging Van-Ty-naar-Lo 
een randprogramma. 
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Bibliotheken 

 

 

Door de maatschappelijke ontwikkelingen de afgelopen jaren moet en kan het bibliotheekwerk 
anders worden georganiseerd: 

• Andere vormen van vrije tijdsbesteding: onder andere het toegenomen gebruik van sociale 
media en internet;  

• Afname van de leenfunctie door alternatieve mogelijkheden, toename kopen van boeken op 
internet; toename aanbod en koop van tweedehands boeken; aanschaf e-books en digitaal 
leenverkeer (door Koninklijke Bibliotheek). 

De toenemende digitalisering van de samenleving biedt de mogelijkheden om de traditionele 
bibliotheekfuncties anders vorm te geven.  

Visie stichting openbare bibliotheek 
  
Om in te spelen op de maatschappelijke veranderingen, de daardoor veranderde publieksvoorkeuren 
en de vraag vanuit de lokale politiek moet en wil de bibliotheek zichzelf ‘opnieuw uitvinden’.  
Het uitlenen van boeken is en blijft een belangrijke taak, maar is niet meer de kerntaak.  
Vanuit haar missie - bijdragen aan persoonlijk ontplooiing van burgers – wil de bibliotheek inhoud 
geven aan de zogenaamde kernfuncties: lezen, leren, informeren en in mindere mate aan cultuur en 
ontmoeting.  
Lezen staat daarbij met stip op nummer één. Of zoals in het rapport Cohen staat: ‘De primaire taak 
van de bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis voor het verwerven van 
kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit’. 

De stichting kiest voor de komende periode voor de volgende 4 strategische speerpunten:  
1. de klassieke bibliotheek  
2. de digitale bibliotheek  
3. onderwijs/de Bibliotheek op school (dBos)  
4. de maatschappelijke bibliotheek (bestrijding laaggeletterdheid/sociaal domein)  
 
Daarmee  wordt – conform de nieuwe bibliotheekwet – recht gedaan aan alle kernfuncties.  
 
Uitgangspunten voor de komende jaren. 

In de vergadering van 24 november 2015 heeft de gemeenteraad uitgesproken dat de transformatie 
opgepakt kan worden door de stichting openbare bibliotheek gemeente Tynaarlo.  

• Het accent ligt daarbij stimuleren van leesbevordering bij de jeugd. Dat betekent dat ingezet 
wordt op behoud van de bibliotheek op school en de professionele begeleiding daarbij.  

 
• Daarnaast is gekozen voor behoud van de fysieke uitleenpunten – weliswaar in afgeslankte 

vorm – in de drie grote kernen. 
 

• In de gemeente Tynaarlo zijn voldoende maatschappelijk, cultureel betrokken partners om 
op duurzame wijze de “bibliotheek van de toekomst” vorm te geven. Die partners kunnen 

De primaire taak van de bibliotheek begint bij geletterdheid in brede zin. Lezen is de basis voor 
het verwerven van kennis en stimuleert verbeeldingskracht en creativiteit. 
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een rol vervullen bij de invulling van bibliotheekfuncties als  het bieden van mogelijkheden 
van ontwikkeling en educatie, het kennismaken met literatuur, het organiseren van 
ontmoeting en debat en het laten kennismaken met kunst en cultuur.  Mogelijkerwijs kunnen 
zij – ook meer dan nu – aanvullend aan de afgeslankte uitleenpunten in de uitleensfeer iets 
betekenen. 

Wat gaan we doen 

• Voortzetting van de bibliotheek op school (dBOS). De stichting zal nagaan of en hoe de 
stimulering van leesbevordering doelgroep “jeugd 0-18 jaar” verder nog kan worden 
vormgegeven. 

• Een van de grotere kostenposten is de huisvesting. De stichting zet de komende jaren dan 
ook vooral in op realisatie van nieuwe uitleenpunten in Vries en Eelde-Paterswolde ter 
vervanging van de dure huisvesting in respectievelijk het gehuurde pand Raadshuisplein en 
het eigen pand ’t Punthoes.. 

- De insteek van de stichting hierin is realisatie van één grotere bibliotheekvestiging in 
Zuidlaren (18.000 titels) en twee kleine vestigingen in Eelde-Paterswolde (2.500 
titels) en Vries (2.500 titels).   

- Alle uitleenlocaties zullen een magere professionele bezetting hebben en 
voornamelijk door vrijwilligers worden bemenst.  
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Cultuur op school 

Kunst en cultuur moeten toegankelijk zijn voor alle kinderen in het basisonderwijs. We maken ons 
sterk voor een doorlopend programma van kunst en cultuur in het basisonderwijs en een 
toegankelijk naschools aanbod in samenwerking met lokale cultuuraanbieders.  

“Goed cultuuronderwijs laat kinderen kennismaken met schoonheid en met dat wat anders is.  
Het daagt hen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen en een flexibele en open 
geest. Kortom: goed cultuuronderwijs biedt een ‘startkwalificatie’ voor een inspirerend, betekenisvol 
en succesvol leven.” 

Bovenstaande uitspraak deed minister Bussemaker tijdens een conferentie Cultuureducatie met 
Kwaliteit. Cultuureducatie blijft een wezenlijk onderdeel van ons cultuurbeleid. Van belang blijft dat 
kinderen bewust in aanraking komen met kunst en cultuur zodat competenties zoals het 
probleemoplossend vermogen en kritisch denken worden gestimuleerd. Op school moeten kinderen 
kennis kunnen maken met bijvoorbeeld performance, theater, beeldende kunst, dans en muziek. 
Daarnaast is het van belang dat jeugdigen in hun vrije tijd de mogelijkheid hebben deel te nemen aan 
kunst en cultuur en te ontdekken wat het culturele leven te bieden heeft.  

We willen het cultuuronderwijs herstructureren en lokale kunstenaars en partijen meer te betrekken. 
We kijken hierbij ook naar de mogelijkheden van “De bibliotheek op school”. Wenselijk is en blijft 
een doorlopend programma in het basisonderwijs. We zijn met het Primair Onderwijs in gesprek over 
deze nieuwe invulling. 

Wat gaan we doen; 

 Stimuleren van de verbinding van cultuuronderwijs op scholen met lokale cultuuraanbieders, 
waarbij leerlingen breed geïnformeerd worden over kunst en cultuur en kennis maken met 
en gebruik leren maken van de mogelijkheden van het gemeentelijk cultuuraanbod. 
Netwerkbijeenkomsten en/of een cultuurmarkt zijn goede mogelijkheden om vraag en 
aanbod met elkaar te verbinden en ervaringen uit te wisselen. 
 

 Samenwerking met scholen voor Primair Onderwijs onderling, bijvoorbeeld met een Basis-
Cultuurmenu voor alle leerlingen in het Primair Onderwijs. Dit is een gezamenlijk ingekocht 
programma  op het gebied van cultuureducatie, waarvan de inhoud bepaald wordt door een 
op te richten groep van ICC-ers  (interne cultuurcoördinatoren) onder leiding van een 
cultuurexpert ten behoeve van alle basisscholen.  

 
 Stimuleren van educatieve aansluiting bij speciale lokale culturele evenementen zoals de 

kunstmanifestatie “Into Nature” en activiteiten in het kader van Tynaarlo 
   Culturele gemeente van Drenthe in jaar 2017/2018. 
 
 Waar mogelijk verbinden van de inhoud van het cultuuronderwijs op school aan naschoolse 

cultuuractiviteiten, waarbij verdere verdieping van de lesstof voor het individuele kind 
centraal staat.  
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Musea 

 

 

 
Museum De Buitenplaats 

Museum De Buitenplaats is een uniek museum in Drenthe met ruimte voor tentoonstellingen in het 
museumpaviljoen en ook in de prachtige tuin. Sinds 2010 hebben wij samen met de provincie 
Drenthe een subsidierelatie met dit museum. In 2014 heeft de gemeente besloten niet langer te 
investeren in exploitatiesubsidies maar juist in projectsubsidies. Dit betekent dat de subsidie die het 
museum  jaarlijks ontvangt vanuit het cultuurbeleid wordt afgebouwd. Tegelijkertijd worden de 
mogelijkheden verkend om het museum te ondersteunen middels het subsidiëren van projecten. Zo 
speelt het museum een belangrijke rol in het begeleiden van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Omdat wij het belangrijk vinden dat het museum deze rol kan blijven vervullen zijn er 
voor de jaren 2016 en 2017 middelen vrijgemaakt zodat de hoogte van de subsidie gelijk blijft aan 
2015.  

Daarnaast willen we kijken hoe Museum De Buitenplaats maar ook onze andere musea (Het 
Klompenmuseum, Het Muziekinstrumentenmuseum Vosbergen, Museum De Wachter) een plek 
kunnen krijgen in het nieuw te ontwikkelen cultuuronderwijs. Met De Buitenplaats zijn we in gesprek 
over een pilot cultuureducatie waarin wordt samengewerkt tussen het basis en het voortgezet 
onderwijs.   

Wij vragen het museum De Buitenplaats een bijdrage te leveren aan de volgende thema’s; 

1. Het versterken van de toeristische functie. 
2. Het organiseren van educatieve projecten in samenwerking met lokale scholen en 

meedenken over de rol van het museum bij de nieuwe vorm van cultuureducatie. 
3. Het versterken van het lokale/regionale culturele aanbod door samenwerking en verbinding 

te bewerkstelligen.   
4. Samenwerken in het project Culturele gemeente van Drenthe.  

 
Creatieve industrie 

Creatieve broedplaatsen bieden kunstenaars en ondernemers de mogelijkheid zich gezamenlijk te 
ontwikkelen. De voormalige Rijksluchtvaartschool (RLS) in Eelde kan in de toekomst zo’n creatieve 
broedplaats worden. De komende periode wordt de RLS door de provincie opgeknapt. Hierbij gaat 
het erom de panden weer wind en waterdicht te maken en te voorzien van enkele minimale 
voorzieningen om de RLS veilig te kunnen gebruiken. Op deze wijze krijgt het pand weer 
gebruikswaarde en kan hopelijk op termijn een verdere herontwikkeling stapsgewijs in gang worden 
gezet. Het opknappen van de RLS  gebeurt mede vanwege het feit dat de RLS tentoonstellingsruimte 
biedt tijdens de Art expedition IntoNature. Daarnaast wordt er gekeken of het Living Lab een plek 
kan krijgen in het gebouw. Dit is een gezamenlijk project van de Hanzehogeschool, de provincie 
Drenthe en de gemeente Tynaarlo. Een Living Lab is een platform voor innovatie en co-creatie 
waarbij overheid, onderwijs, ondernemers en omgeving elkaar vinden en waar alle partijen bijdragen 

Musea zijn een belangrijke toeristische trekpleister in de gemeente. We ondersteunen musea 
door subsidies te bieden voor projecten die aansluiten bij gemeentelijke doelstellingen op het 
gebied van onder meer recreatie, toerisme, cultuuronderwijs en werkgelegenheid. 
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en profiteren van elkaars kennis. Er zijn ideeën om naast een Living Lab een FabLab te vestigen in de 
RLS. Een FabLab is een hightech openbare werkplaats waar iedereen de mogelijkheid heeft om een 
idee tastbaar te maken met behulp van digitale productiemiddelen.   
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Incidentele subsidies 

 
 
 
 
We vinden het van belang dat activiteiten die worden georganiseerd in het kader van kunst en 
cultuur zich richten op culturele ontplooiing van inwoners, toegankelijk zijn voor een zo breed 
mogelijk publiek en vernieuwing brengen.  

Omdat we willen dat culturele partijen minder afhankelijk zijn van overheidsgelden willen we in de 
aanvragen terugzien dat er voldoende andere geldstromen zijn aangeboord. De bijdrage van de 
gemeente is dus gebaseerd op cofinanciering. We willen hiermee het cultureel ondernemerschap 
van de aanvragende partijen stimuleren.  

Voor de toekenning van incidentele subsidies kijken wij naar: 

- Cofinanciering  
- Samenwerking met andere partijen 
- Aandacht voor marketing en promotie 

Jeugdcultuurfonds 

Het jeugdcultuurfonds biedt ondersteuning aan kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat 
kinderen naschoolse kunst- en cultuuractiviteiten kunnen beoefenen. Het fonds betaalt de 
contributie voor de activiteit rechtstreeks aan de culturele verenigingen. Via de sociale wijkteams 
kunnen kinderen worden aangemeld bij het jeugdcultuurfonds. 

 

  

We verstrekken incidentele subsidies op basis van cofinanciering, voor projecten gericht op de 
culturele ontplooiing van een breed publiek.  
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Financiën  

 

Vanaf 2015 zijn de niet geïndexeerde bedragen opgenomen. 

Financiën Kunst en Cultuur
Actuele 
begroting

Actuele 
begroting

Primitieve 
begroting

Primitieve 
begroting

Primitieve 
begroting

Primitieve 
begroting

2014 2015 2016 2017 2018 2019
ICO 366.133       310.500       259.500        134.500       -                -                

Bibliotheken 557.329       562.447       547.447        417.447       282.447       282.447       
Museum De Buitenplaats 37.000         30.000          30.000          30.000         -                -                

Lokale radio omroep 17.763         17.985          17.985          17.985         17.985         17.985          
 Activiteiten subsidie 30.000         10.688          -                 -                -                -                

Subsidie Kunst en Cultuur (dekking act.subs) -                15.000          10.000          10.000         10.000         10.000          
Exposities/presentaties 1.237            1.253            1.253            1.253            1.253            1.253            

Culturele raden 9.882            10.006          -                 -                -                -                
Cultuurbeleid 8.809            8.919            8.919            1.919            1.919            1.919            

Nieuwe middelen
Cultuur educatie -                -                50.000          100.000       100.000       100.000       

Cultureel platform -                -                10.000          10.000         10.000         10.000          
Culturele gemeente -                -                -                 90.000         -                -                

Totaal Financiën Kunst en Cultuur 1.028.153   966.798       935.104        813.104       423.604       423.604       


