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Emmeloord, 5 november 2019. 

 

Onderwerp 

Kaderstellende notitie Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020 

 

Advies raadscommissie 

[…]  

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Voorgesteld besluit 

1. De Kaderstellende notitie 'Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020' vast te stellen en het 

college te verzoeken deze uit te werken in de Cultuuragenda 2020; 

2. Kennis te nemen van de bijlage ‘Uitwerking consultatie Cultuurbeleid’. 

 

Doelstelling 

Het college op basis van de voorgestelde kaders en doelstellingen voor het nieuwe 

Cultuurbeleid opdracht te geven deze (eventueel aangepast) uit te werken in een 

Cultuuragenda 2020.  

 

Inleiding 

Cultureel veld, commissie Samenlevingszaken en de portefeuillehouder hebben 11 juni 

2019 een prettig, constructief en open gesprek kunnen voeren over de wensen voor het 

nieuwe cultuurbeleid. Daarmee is input opgehaald voor de kaderstellende notitie. 

Het college is tot deze Kaderstellende notitie gekomen na bestudering van alle input 

vanuit de raadscommissie Samenlevingszaken.  

De bijlage “Uitwerking consultatie Cultuurbeleid” geeft de achtergrond en onderbouwing 

van dit kader. 

Dit kader gaat niet in op cultureel erfgoed: daarvoor hebben we ons Erfgoedbeleid. Ook 

de projecten Cultuurhuisvesting en Werelderfgoedcentrum en ontwikkelingen Nagele zijn 

aparte trajecten. Hier hebben we het specifiek over onze relaties met onze 

(gesubsidiëerde) culturele instellingen. 

 

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) 

 

Argumenten 

 

1.1. Deze notitie geeft de richting voor nadere uitwerking 

Het college continueert in de Kaderstellende notitie ‘Naar een Nieuwe Cultuuragenda 

2020’, op basis van wat wij aan input hebben gekregen, veel zaken uit het huidige 

cultuurbeleid, zoals vastgesteld in de Cultuurnota ‘We gaan het (mee) maken!’, 

Cultuurbeleid gemeente Noordoostpolder 2016-2019.  
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Op onderdelen stellen wij accentverschuivingen voor en voegen we extra doelstellingen 

toe.  

In de notitie wordt de visie op cultuur gepresenteerd, stellen we de kaders voor aan de 

hand van de kaders uit de Sociale Structuurvisie en formuleren wij aan de hand van deze 

kaders 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. 

1.2. Het Cultuurbeleid wordt vastgelegd in een Cultuuragenda  

Wij hebben u al aangegeven dat wij willen gaan werken met een Cultuuragenda. De 

komende jaren zullen verschillende onderwerpen gaan spelen waarover op een ander 

moment besluitvorming zal plaatsvinden. In de Cultuuragenda zal worden vermeld op 

welke momenten deze aparte besluiten, die wij uw raad voorleggen, globaal worden 

verwacht en op welke wijze deze aparte besluiten de uitwerking van de Kadernotitie 

kunnen wijzigen. Een Cultuuragenda is flexibeler en dynamischer en past ook beter bij 

deze tijd. 

Te verwachten besluiten gaan over:  

- de toekomstige huisvesting van het Cultuurbedrijf en hoe we om willen gaan met 

de wens vanuit het Cultuurbedrijf en de FlevoMeer Bibliotheek om samen te 

werken in één gebouw, mede gelet op de uitgangspunten uit ViV (Voorzien in 

Vastgoed). Daar gaat het alleen om huisvesting van het Cultuurbedrijf; 

- een passende wijze waarop we, na besluitvorming over huisvesting, met de 

opdrachten aan de FlevoMeer Bibliotheek en de opdrachten aan het Cultuurbedrijf 

willen omgaan; 

- een te realiseren Werelderfgoedcentrum; 

- nadere besluitvorming over de lokale omroep; 

- besluitvorming over de wijze waarop een cultuurhistorisch archief kan worden 

gerealiseerd. 

 

Omdat enkele deelbesluiten een grote omvang en impact hebben, is op dit moment nog 

niet te overzien of deze volledig binnen de hier genoemde kaders blijven. 

Mocht dat niet het geval zijn, dan komen we uiteraard bij u terug. 

 

Deze zaken vragen om een flexibel cultuurbeleid, dat rekening houdt met al deze 

ontwikkelingen: in de Cultuuragenda wordt opgenomen wanneer aparte raadsbesluiten 

worden voorzien (planning) en op welke wijze we mogelijk de huidige kaders moeten 

aanpassen. 
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1.3. De kaderstellende notitie gaat uit van het budgetneutraal voortzetten van het 

nieuwe cultuurbeleid 

We stellen voor de komende periode het cultuurbeleid binnen hetzelfde budget uit te 

voeren, met als kanttekening dat via de begroting 2020 het subsidiebudget voor de 

FlevoMeer Bibliotheek structureel is verhoogd met € 50.000.  

Voor de gebouwen en huisvestingsvraagstukken zijn de inhoudelijke en financiële kaders 

van het project ViV (Voorzien in Vastgoed) van toepassing. Besluitvorming hierover vindt 

ook plaats binnen de kaders van ViV. Het maakt geen onderdeel uit van het 

beleidsonderdeel cultuur, maar heeft daar uiteraard wel effect op. 

 

1.4. Door deze kaderstellende notitie vast te stellen geeft u het college de opdracht om 

binnen dit kader de definitieve Cultuuragenda 2020 uit te werken.  

In het proces dat tot nu toe doorlopen is, hebben wij steeds aangegeven het van belang 

te vinden om te toetsen of uw raad kan instemmen met de hier gepresenteerde lijn. 

Aan de hand van de Kaderstellende notitie voeren we graag het gesprek met uw raad. 

Daarbij geeft u de definitieve richting mee aan ons college, om de cultuuragenda uit te 

werken zoals hier wordt voorgesteld. En kunt u aangeven op welke onderdelen hier nog 

wijzigingen wenselijk zijn.  

Op basis daarvan kan uw raad later de uitgewerkte nieuwe Cultuuragenda 2020, die na 

deze consultatie wordt opgesteld, vaststellen.  

 

2. De bijlage geeft in grote lijnen aan hoe het college zich voorstelt de Cultuuragenda 

2020 te willen uitwerken 

Het is de achtergrond en onderbouwing van hoe wij tot de Kaderstellende notitie zijn 

gekomen en het geeft weer welke input wij hebben opgehaald. 

 

Kanttekeningen 

Geen 

 

Planning/uitvoering 

Na het vaststellen van deze Kaderstellende notitie (met eventuele wijzigingen die u 

aanbrengt) zullen we dit kader uitwerken in een Cultuuragenda 2020 en zullen we die 

begin 2020 apart ter vaststelling aan u aanbieden. 

 

Bijlagen 

1. Kaderstellende notitie ‘Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020’; 

Zaaknummer:  017158355 documentnummer: 0171127346 

2. Bijlage bij de Kaderstellende notitie ‘Uitwerking consultatie Cultuurbeleid’; 

Zaaknummer:  017158355 documentnummer: 0171127348 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : W. Haagsma 

Steller : de heer R.G.I. Hafkamp; 06 13 32 59 42;  

    r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

mailto:r.hafkamp@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019, no. 

19.0002000; 

 

 

B E S L U I T: 

 

1. De Kaderstellende notitie 'Naar een nieuwe Cultuuragenda 2020' vast te stellen; 

2. Kennis te nemen van de bijlage ‘Uitwerking consultatie Cultuurbeleid’. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 16 december 2019. 

De griffier,             de voorzitter, 


