
 

 

 

 

 

MEMO 
 

 

Aan : ·Raadscommissie Samenlevingszaken 

 

Van :  ·  College van burgemeester en wethouders 

 

Datum : ·27 maart 2019 

 

Onderwerp : ·Agendapunt Cultuurbedrijf raadscommissie 15 april 2019 

 

 

Op 19 februari 2019 stuurde het college u bijgaande raadsmemo over (de duiding van) 

de benchmark Cultuurbedrijf en een procesvoorstel over nieuw cultuurbeleid. 

Op 15 april 2019 staat dit onderwerp op de agenda van de raadscommissie. 

 

Aanleiding 

De huidige Cultuurnota ‘Wij gaan het (mee) maken!’ loopt eind 2019 af. We zien dat als 

een mooi moment om ons cultuurbeleid opnieuw tegen het licht te houden.  

Er zijn verschillende onderwerpen: huisvesting van het Cultuurbedrijf, een te realiseren 

Werelderfgoedcentrum, de benchmark Cultuurbedrijf en de wijze waarop we in de 

toekomst willen omgaan met bibliotheekwerk, lokale omroep, amateurverenigingen en 

beeldende kunst. Al deze zaken vragen om een flexibel cultuurbeleid, die rekening houdt 

met al deze ontwikkelingen. 

Om die reden zou het opstellen van een cultuuragenda nu beter passen, dan dat we voor 

een nieuwe periode van 4 jaar beleid vastleggen, met als risico dat dit beleid door de 

ontwikkelingen wordt ingehaald. 

 

Wat wordt de aanpak? 

De avond zal worden begeleid door Erik Akkermans, een extern gespreksleider, die 

jarenlange ervaring heeft met advieswerk op het gebied van Cultuurbeleid en 10 jaar 

geleden heeft meegewerkt aan de cultuurnota ‘Vijftig meter boven NOP’. 

Aan de hand van stellingen, die wij u voorafgaand aan de commissieavond nog zullen 

sturen, zal aan u input worden gevraagd over hoe het toekomstige cultuurbeleid moet 

worden ingestoken. 

Per onderdeel zal aan u gevraagd worden hoe u aankijkt tegen de daarin gewenste 

kaders en beleidsuitgangspunten. Te denken valt aan: bibliotheekwerk, opdrachten 

Cultuurbedrijf, beeldende kunst, museumbeleid, mediabeleid en amateurkunsten. 

Uiteraard zullen de bevindingen uit de benchmark van het Cultuurbedrijf ook aan bod 

komen. 

 

Wat wordt van u verwacht? 

Van u wordt verwacht dat u de stellingen die we gaan voorleggen van te voren heeft 

bestudeerd, zodat u voorbereid bent en daardoor een zo optimale input kan leveren. 

Deze ontvangt u uiterlijk 4 april 2019. 

 

Vervolg  

Onze planning is om voor de raadscommissie van 20 mei 2019 een notitie te agenderen 

die een samenvatting is van de opgehaalde informatie en een procesvoorstel over het 

vervolg. 


