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gemee nte 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 18 april 2016. 

Onderwerp 
Nieuw Cultuurbeleid, 'We gaan het (mee) maken!' 2016-2019 

Advies raadscommissie 
Debatpunt. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 
1. De cultuurnota gemeente Noordoostpolder 2016-2019 'We gaan het (mee) 

makenl ' vaststellen en daarmee te besluiten over de hierin genoemde beslispunten 
en beleidsvoornemens. 

2. Kennis nemen van de bijlage inzake procesvoorstellen huisvesting Cultuurbeleid en 
(Wereld)Erfgoedcentrum. 

3. Instemmen met de herschikking van de bestaande cultuurmiddelen en het 
voorgestelde additioneel benodigde (structurele) budget ad € 9.500 opnemen in de 
primitieve program ma beg roting 2017-2020. 

Doelstelling 

Vaststellen nieuw cultuurbeleid gemeente Noordoostpolder 2016-2019. 

Inleiding 
Op 18 februari 2010 stelde uw gemeenteraad de Cultuurnota gemeente Noordoostpolder 
2010-2014 'Vijftig meter boven NOP' vast. Op 3 maart 2015 stelde wij het Plan van 
Aanpak 'Evalueren oud en opstellen nieuw beleid' vast. We hebben ervoor gekozen de 
vorige beleidsnota met een jaar te verlengen in afwachting van de eerste resultaten van 
het Cultuurbedrijf. 
Op 12 mei 2015 hebben wij de nota 'Evaluatie Cultuurbeleid' vastgesteld en 
doorgestuurd naar uw raad. De evaluatie en de input tijdens de interactieve cultuuravond 
van 27 november 2015, waarbij leden van de commissie Samenlevingszaken aanwezig 
waren, vormden de basis van het nieuwe beleid. 
Ons college heeft een eerdere versie van dit nieuwe cultuurbeleid vastgesteld en aan de 
commissie Samenlevingszaken gestuurd. Tijdens de RTG van 4 april heeft uw commissie 
geadviseerd de Cultuurnota niet te agenderen voor de raad van 18 april 2016. Wij 
hebben dat advies overgenomen en u via een memo bij de neiuwsbrief van 7 april 2016 
geïnformeerd over het vervolg. 
We hebben met inachtneming van de discussie in het RTG, de cultuurnota aangepast. De 
aangepaste versie ligt nu ter besluitvorming voor. 
Argumenten 

1.1. Via de Cultuurnota stelt u de nieuwe visie op het cultuurbeleid vast en bepaalt u 
de acht nieuwe speerpunten van het beleid. 

Op basis van de evaluatie van de voorgaande beleidsperiode, de input vanuit het 
cultureel middenveld en op grond van de in de cultuurnota genoemde onderzoekscijfers 
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betreffende de economische en maatschappelijke effecten van cultuur, wordt de nieuwe 
visie voor ons cultuurbeleid voorgesteld. Hieruit volgen acht speerpunten, namelijk: 

> Iedereen doet mee 
> Beginnen bij de jeugd 
> Vertellen van 'Het verhaal van de polder' 
> Samenwerking en samenhang 
> Een bloeiend cultureel verenigingsleven 
> Nieuwe beleving van cultuur als visitekaartje voor de polder 
> De culturele infrastructuur beweegt mee 
> We onderhouden en tonen onze beeldende kunst 

1.2. Cultuurbeleid vertaalt zich naar concrete beslispunten en beleidsvoornemens 

Het beleid wordt uitgewerkt op basis van de visie en de nieuwe speerpunten. 
In deze beleidsnotitie vindt u beslispunten. Deze besluiten neemt u door deze beleidsnota 
vast te stellen. 
Daarnaast treft u ook beleidsvoornemens aan. Hierover zal aparte besluitvorming plaats 
vinden. Doro de beleidsvoornemens over te nemen, geeft u ons college de opdracht mee 
deze nader uit te werken. 
De beslispunten en beleidsvoornemens samen vormen de kaders voor het nieuwe 
cultuurbeleid. 
U wordt voorgesteld in te stemmen met deze 22 beslispunten en 5 beleidsvoornemens. 
Ze worden in hoofdstuk 9 in een totaaloverzicht opgesomd. In de nota zelf wordt per 
beslispunt of beleidsvoornemen toegelicht waarom we daarvoor kiezen. 

2.1 Er worden in bijlage 1 bij de Cultuurnota procesvoorstellen opgenomen met 
betrekking tot tussentijdse investeringen door het Cultuurbedrijf in relatie tot het 
uiteindelijke definitieve huisvestingsbesluit en over het proces richting een 
eventueel (Wereld)Erfgoed 

Voor beide processen geldt dat er aparte besluitvorming over zal plaatsvinden en dat in 
beide gevallen uw raad nog zal worden geïnformeerd en geraadpleegd. 
In de Cultuurnota staan hierover drie beleidsvoornemens opgenomen: 

Met betrekking tot tussentijdse investeringen van het Cultuurbedrijf hebben wij 
een positieve grondhouding, mits hieraan een sluitende Businesscase ten 
grondslag ligt en indien het Cultuurbedrijf zelf een deel van de benodigde 
investeringssom op zich neemt 
We onderzoeken in deze beleidsperiode hoe de uiteindelijke definitieve huisvesting 
van (onderdelen van) het Cultuurbedrijf vorm kan worden gegeven. 
Samen met andere partners gaan we de haalbaarheid en consequenties 
onderzoeken van een gezamenlijk (Wereld)Erfgoedcentrum. Besluitvorming 
hierover vindt apart plaats. 

Kanttekeningen 

1.1. De opdracht was het nieuwe beleid budgetneutraal op te stellen, maar we vragen 
toch € 9.500 aan extra budget. 

Om amateurverenigingen tegemoet te komen stellen wij voor het subsidiebudget voor 
amateurkunsten te verhogen. Dat is nodig om verdringing te voorkomen: als meerdere 
partijen subsidie gaan aanvragen, moet het subsidieplafond daarop worden aangepast. 
We verhogen dit subsidiebudget van € 20.500 naar € 40.000. Voor het grootste deel 
dekken we dat door bestaande cultuurbudgetten te herschikken. Daarnaast is structureel 
nog € 9.500 extra nodig. We adviseren u dit bedrag op te nemen in de primitieve 
programmabegroting 2017-2020. 
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Hierover vindt dus nog besluitvorming plaats. Zonder het benodigde extra budget van 
€ 9.500 zal het Subsidiebudget Amateurkunst vanaf 2017 lager zi jn, zodat wellicht 
verdringing kan optreden. 

1.2. Een deel van de dekking is niet structureel 

Uw raad heeft in november 2011 besloten het subsidiebudget 'Culturele Visitekaartjes' 
(V220) op te vangen uit de reserve BKC. Het betreft hier dus feitelijk geen structurele 
dekking. Deze wijze van dekking was mogelijk omdat het benodigde budget vrijwel van 
de zelfde omvang was als de jaarlijkse rentetoevoeging. 
Als de reserve BKC meer wordt aangesproken, kan deze reserve niet meer toereikend 
zijn voor het subsidiebudget Culturele Visitekaartjes en dient er een ander besluit te 
worden genomen. We adviseren u, als zich dit mocht voordoen, hiervoor apart aan de 
raad een voorstel te doen. 

Planning/uitvoering 
Na vaststelling van de cultuurnota gaan we deze uitvoeren. De financiële vertaling ervan 
gaat in 2017 in, aangezien het huidige subsidiejaar 2016 al loopt. 

Bijlagen 
1. Cultuurnota 'We gaan het (mee) maken!' 

Bijlage 1: Procesaanpak huisvestingsdiscussie Cultuurbedrijf en proces 
(Wereld)Erfgoedcentrum (onderdeel van de cultuurnota) 
Bijlage 2: Uitgangspunten mediabeleid 2016-2019 (onderdeel van de cultuurnota) 
Bijlage 3: Verslag interactieve cultuuravond 
EvaJuatieCultuurbeleid 

van burgemeester en wethouders, 
de burgemeestet^ 

Portefeuillehouder : De heer W.C. Haagsma 
Steller : de heer R.G.I. Hafkamp; 32 70; r.hafkamp@noordoostpolder.nl 
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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 april 2016, no. 394162-1; 

B E S L U I T : 

1. De cultuurnota gemeente Noordoostpolder 2016-2019 'We gaan het (mee) 
maken!' vast te stellen en daarmee te besluiten over de hierin genoemde 
beslispunten en beleidsvoornemens. 

2. Kennis te nemen van de bijlage inzake procesvoorstellen huisvesting Cultuurbeleid 
en (Wereld)Erfgoedcentrum. 

3. In te stemmen met de herschikking van de bestaande cultuurmiddelen en het 
voorgestelde additioneel benodigde (structurele) budget ad € 9.500 op te nemen 
in de primitieve programmabegroting 2017-2020. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 30 meil 2016. 
De griffier, de voorzitter. 


