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Onderwerp
Cultuuragenda gemeente Noordoostpolder
Advies raadscommissie
De fractie van ONS adviseert het voorstel als stemstuk te behandelen. De fractie van SP is afwezig.
Overige fracties adviseren positief.
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De Cultuuragenda gemeente Noordoostpolder vaststellen.
Doelstelling
Vaststellen van het nieuw, geactualiseerd, cultuurbeleid op basis van de door u vastgestelde visie,
kaders en doelstellingen.
Inleiding
Op 16 december 2019 heeft uw raad de kaderstellende notitie 'Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020'
vastgesteld. Tegelijkertijd heeft u kennis genomen van de bijlage “Uitwerking Consultatie
Cultuurbeleid", de uitwerking van de consultatie met de raadscommissie en het culturele veld.
U heeft op 16 december 2019 ook besloten het college te verzoeken de kaderstellende notitie uit te
werken tot de Cultuuragenda 2020.
Dit document is de oplevering van die opdracht. De Cultuuragenda is het nieuwe cultuurbeleid van de
Noordoostpolder vanaf 2020.
Beleidsreferentie
=> Cultuurnota “Wij gaan het (mee) maken!, gemeente Noordoostpolder 2016-2019.
=> Beraadslagingen Commissie SLZ van 15 april 2019 over benchmark Cultuurbedrijf in breder
perspectief van het cultuurbeleid.
=> Beraadslagingen Benchmark Cultuurbedrijf Commissie SLZ van 20 mei 2019.
=> Interactieve avond Cultuurbeleid van 11 juni 2019 met de Commissie Samenlevingszaken en
het culturele veld.
=> Raadsmemo voortgangsbericht proces Cultuurbeleid (15 oktober 2019).
=> Vaststellen van de Kaderstellende notitie “'Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020' en
kennisnemen van de daarbij horende bijlage “Uitwerking consultatie Cultuurbeleid’ (16
december 2019).
Argumenten
1. Een Cultuuragenda is flexibeler en past beter bij deze tijd dan een beleidsnota
We werken met een Cultuuragenda. Een cultuuragenda is flexibeler en dynamischer dan een
beleidsnota en past ook beter bij deze tijd. We doen dit ook omdat er de komende jaren verschillende
onderwerpen zullen spelen die raken aan de Cultuuragenda, maar waarover aparte besluiten worden
genomen.
Die besluiten kunnen de inhoud van de Cultuuragenda beïnvloeden en van invloed zijn op het huidige
financiële kader.
Door geen termijn te stellen, zijn we vrijer om op natuurlijke momenten, in overleg met uw raad,
doelstellingen aan te passen of een nieuwe Cultuuragenda vast te stellen.
De Cultuuragenda is het nieuwe Cultuurbeleid van de Noordoostpolder en gaat in op 1 januari 2021.

2. In de Cultuuragenda worden de eerder vastgestelde doelstellingen uitgewerkt
Uw raad heeft de visie, de kaders en de doelstellingen al eerder vastgesteld, door bijgaande
Kadernotitie ‘Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020’ vast te stellen.
In deze kadernotitie zijn vijf kaders en het financieel kader benoemd. De kaders zijn opgedeeld in 10
doelstellingen.
Deze zijn:_________________________________________________________________________
Kader 1: Iedereen doet mee
Doelstelling 1: Beginnen bij de jeugd;
Doelstelling 2: Ook voor ouderen houden we cultureel aanbod toegankelijk;
Doelstelling 3: We stimuleren samenwerkingsvormen die bijdragen aan
talentontwikkeling;
Kader 2: Versterken vrijwillige inzet
Doelstelling 4: Een bloeiend cultureel verenigingsleven met een eigen platform;
Kader 3: Herstructureren voorzieningen
Doelstelling 5: Samenwerking en samenhang;
Doelstelling 6: De culturele infrastructuur beweegt mee;
Doelstelling 7: We werken toe naar een besluit over definitieve inrichting
cultuurgebouwen;
Kader 4: Benutten buitengewoon Noordoostpolder
Doelstelling 8: Nieuwe beleving van cultuur als visitekaartje voor de polder;
Doelstelling 9: Vertellen van ‘Het verhaal van de polder’;
Kader 5: Wonen en Leven
______ Doelstelling 10: We onderhouden, tonen en promoten onze Beeldende Kunst.____________

Aan de hand van de doelstellingen wordt de Cultuuragenda uitgewerkt.
We houden de Cultuuragenda beknopt, door de visie op cultuur en een overzicht van de kaders en
doelstellingen niet nogmaals op te nemen, maar te verwijzen naar de Kaderstellende notitie in de
bijlage. Daarmee wordt in een oogopslag duidelijk dat het hier gaat om de uitwerking van het beleid in
een uitvoeringsagenda.
Bij elk onderdeel in de uitvoering wordt verwezen naar het beschikbare budget waarmee dit kan
worden gerealiseerd en er wordt per uitvoeringsonderdeel beschreven hoe we dat gaan realiseren.
3. Er is een tijdsplanning die in beeld brengt wanneer aparte besluiten volgen die van invloed kunnen
zijn op de Cultuuragenda
Zoals eerder aangegeven zullen in de toekomst aparte besluiten worden voorgelegd die de inhoud
van de Cultuuragenda kunnen beïnvloeden en die van invloed kunnen zijn op het huidige financiële
kader.
In de Cultuuragenda geven we een indicatie, met de kennis van vandaag, van de wijze waarop de
genoemde deelbesluiten de uitwerking van de Cultuuragenda kunnen wijzigen. En hoe deze van
invloed zijn op de huidige financiële kaders.
4. Het beleid is budgetneutraal, maar binnen het cultuurbudget zijn verschuivingen
Het totaal beschikbare budget voor deze Cultuuragenda is € 3.508.329 (begroting 2020).
Doordat er voor de komende beleidsperiode is gekozen om enkele nieuwe doelstellingen op te nemen
en minder budget dan voorheen te besteden aan de lokale omroep, worden er twee budgetten binnen
het totale cultuurbudget herbestemd.
De voorgestelde herbestemming van middelen binnen het bestaand cultuurbudget zijn:
Het verlagen het budget lokale omroep van € 32.500 naar € 26.000 (VNG-norm);

Het resterende budget van € 6.500 beschikbaar te stellen voor een subsidieregeling voor het
stimuleren van talentontwikkeling.
U leest hier meer over in hoofdstuk 5 van de Cultuuragenda.
5. In de perspectiefnota 2021-2024 staan bezuinigingen opgenomen. Deze wijzigen het financiële
kader.
In de Cultuuragenda worden de budgetten uit 2020 genoemd. Daarnaast is in de perspectiefnota
2021-2024 opgenomen dat gefaseerd de subsidie aan het Cultuurbedrijf met ingang van 2022 wordt
afgebouwd. Dit geldt ook voor de subsidie aan de FlevoMeerBibliotheek In de financiële paragraaf
wordt hier melding van gemaakt.
Kanttekeningen
1. Het culturele veld leverde input aan de voorkant, maar is nu niet apart geconsulteerd
Bij de Kadernotitie die in 2019 is vastgesteld dat als bijlage de ‘Uitwerking consultatie Cultuurbeleid’.
Hierin is te lezen welke input we hebben opgehaald voor de Kadernotitie. Het culturele veld heeft deze
stukken ook ontvangen en een tweetal organisaties heeft ingesproken bij de raadscommissie SLZ.
Omdat we nu te maken hebben met een uitvoeringsagenda van al eerder vastgestelde kaders en
doestellingen, achten we een nieuwe consultatieronde nu niet nodig. Wel sturen we wederom
voorafgaand aan de commissievergadering de Cultuuragenda toe aan onze partners uit het culturele
veld.
Planning/uitvoering
bijgaande Subsidieregeling culturele activiteiten zullen we aanpassen op de wijze zoals
genoemd in de Cultuuragenda.
We zullen de uitvoering, zoals vastgelegd in de Cultuuragenda, ter hand nemen.

Bijlagen
1. Cultuuragenda gemeente Noordoostpolder;
2. Bijlage: Kaderstellende notitie 'Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020'
2. Bijlage: Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder

Portefeuillehouder
Steller

: W. Haagsma
: de heer R.G.I. Hafkamp; 06 13 32 59 42; r.hafkamp@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juli 2020, no. 20.0001481;

BESLUIT:

De Cultuuragenda gemeente Noordoostpolder vast te stellen.
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