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Onderwerp
Vaststellen van de startnotitie cultuurvisie.

Gevraagd besluit
1. De raad besluit de startnotitie cultuurvisie vast te stellen.
2. € 20.000 in 2023 beschikbaar te stellen voor de totstandkoming van de cultuurvisie en dit bij de 

voorjaarsbrief op te nemen.

Wat willen wij hiermee bereiken?
In het coalitieakkoord ‘Sociaal, duurzaam, verbindend’ staat opgenomen dat cultuur meer aandacht en 
ondersteuning verdient dan het de afgelopen decennia heeft gekregen. Hierbij ziet de coalitie een cultuurnota 
als een goed vertrekpunt. Aangezien de gemeenteraad de cultuurnota vaststelt en dit een richtinggevend 
document op hoofdlijnen zal zijn, spreken wij liever van een cultuurvisie dan een cultuurnota. In de startnotitie 
cultuurvisie, die u in de bijlage vindt, beschrijven wij het proces om tot een cultuurvisie te komen die door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld.

In onze kadernota Sociaal Domein maken kunst en cultuur samen met sport en welzijn onderdeel uit van de 
sociale basis. We vinden het belangrijk een sterke sociale basis te stimuleren, omdat dit o.a. bijdraagt aan 
preventie en positieve gezondheid. De theorie positieve gezondheid bekijkt gezondheid op zes dimensies: 
kwaliteit van leven, zingeving, mentaal welbevinden, meedoen, dagelijks functioneren en lichaamsfuncties. Er 
zijn steeds meer wetenschappelijke bewijzen dat kunst en cultuur bijdragen aan het vergroten hiervan. 

We willen daarom graag toegankelijke culturele basisvoorzieningen zoals de bibliotheek en informele culturele 
activiteiten/netwerken voor al onze inwoners omdat deze voorzieningen bijdragen aan preventie en positieve 
gezondheid. Het college spreekt hiermee de ambitie uit om cultuur in de sociale basis te verankeren. 
Ambitieniveau B: Basis versterken en ambitieniveau C: Complementair, beschreven in de startnotitie, geven niet
limitatief inhoudelijk in grote lijnen aan wat daar voor nodig zou kunnen zijn.

Met de startnotitie willen we niet op de inhoudelijke discussie vooruitlopen, maar wel richting krijgen om het 
proces met de juiste partners en de juiste verwachtingen te kunnen doorlopen. We vragen van de raad om in te 
stemmen met deze startnotitie en eventueel belangrijke punten / richtinggevende keuzes, voor de ontwikkeling 
van de cultuurvisie, mee te geven.

Waarom komen we nu met dit voorstel?
De vraag: ‘Waarom een nieuwe cultuurnota?’ is legitiem. De laatste cultuurnota ‘De kunst van het verbreden en 
versterken’ dateert uit 2010 en had een looptijd van vier jaar. En in 2016 is het transformatieplan kunst en 
cultuur 2016-2018 vastgesteld. In de tussenliggende jaren hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in de 
samenleving, maar zeker ook in de culturele sector. 



Vragen als: ‘Wat voor samenleving willen we zijn en welke positie nemen kunst, cultuur en (immaterieel) 
erfgoed hierin, ‘Doen we nog steeds de goede dingen die passen bij deze tijd? ’Heeft onze culturele 
infrastructuur voldoende basis om een positie in te nemen binnen de sociale basisinfrastructuur?’ Die vragen 
willen we graag kunnen beantwoorden. Daarom is het belangrijk om met ons culturele veld in gesprek te gaan 
en ons beleid te herijken. 

Wat ging er aan vooraf
N.V.T.

Hoe informeren we de inwoners?
Nadat de raad de startnotitie cultuurvisie heeft vastgesteld, starten we met het participatietraject. We vinden het 
belangrijk dat onze inwoners, kunstenaars, maatschappelijke en culturele organisaties instellingen en 
verenigingen bijdragen aan de cultuurvisie. We proberen zoveel mogelijk belanghebbenden te bereiken. Dit 
doen we door over het proces te informeren via de gemeentepagina, de lokale kranten en de nieuwsbrief 
Cultuurkeet (dat een bereik heeft van 800 unieke adressen en die ook nog goed gedeeld wordt). Overal waar de
Cultuurkeet aanwezig is wordt op ludieke wijze aandacht voor de vorming van de visie gevraagd.

Wanneer gaan we het uitvoeren?
De uitvoering begint zodra de startnotitie is vastgesteld.

Hoe zijn de financiën opgebouwd?
Besluitpunt 2: aan de ontwikkeling van de cultuurvisie zijn kosten verbonden. We hebben de ontwikkeling van 
de cultuurvisie begroot op een bedrag van € 20.000,- en stellen voor dit bij de voorjaarsbrief op te nemen. De 
ontwikkeling van de cultuurvisie is een activiteit die boven op de reguliere inzet van uren komt. Om het 
participatieproces en de ontwikkeling van de visie goed te kunnen vorm geven is ondersteuning nodig. De 
begroting vindt u terug op in de startnotitie cultuurvisie (pagina 16).
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