
 

Ingediende zienswijzen op het ontwerp Cultuurbeleid 2009-2012 & respons 
 
1. Zienswijze van het Wmo adviesplatform Hillegom & respons.  
 
Geachte heer Kleijheeg. 
  
Op donderdag, 15 oktober 2009, heeft het Wmo Adviesplatform het verzoek gekregen 
advies uit te brengen over het concept Cultuurbeleid Hillegom 2009 - 2012. Op vrijdag, 16 
oktober 2009 heeft het Adviesplatform het concept via e-mail ontvangen. Hierbij ontvangt 
u het advies van het Adviesplatform. 
Na bestudering en bespreking van het concept Cultuurbeleid Hillegom 2009 - 2012 heeft 
het Adviesplatform besloten slechts een advies op hoofdpunten uit te brengen en niet op 
allerlei details in te gaan. In feite betreft het advies slechts één onderwerp. De Wmo gaat 
ondermeer over het participeren van alle inwoners in de gemeenschap. Dat geldt op allerlei 
gebieden zoals wonen, werken, vrijetijdsbesteding en ook cultuur. Met andere woorden, 
mensen met een beperking moeten net als alle andere inwoners van Hillegom betrokken 
worden bij culturele activiteiten. Dat gaat echter niet zomaar. Voor veel mensen met een 
beperking moeten er specifieke maatregelen genomen worden om hen over de 
cultuurdrempel te helpen. De vraag is dan ook, welke maatregelen genomen moeten 
worden om dat te bereiken. Deze maatregelen missen wij in het concept Cultuurbeleid 
Hillegom 2009 - 2012. 
 
Het Adviesplatform verwacht niet dat er een opsomming plaatsvindt in het definitieve 
Cultuurbeleid Hillegom 2009 - 2012. Wat wij adviseren is het instellen van een werkgroep, 
bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse groepen mensen met een beperking en 
deskundigen op het gebied van cultuur, die in de komende periode activiteiten gaat 
ontplooien om de cultuur voor mensen met een beperking toegankelijk en betaalbaar te 
maken. Uiteraard moet daarvoor ook geld beschikbaar zijn en wij adviseren u dan ook om 
daar budgettair rekening mee te houden. 
 
Uiteraard zijn wij tot nadere toelichting bereid en willen wij graag een steentje bijdragen bij 
het verder uitwerken van het advies dat wij u gegeven hebben. 
 
Met vriendelijke groeten. 
Wmo adviesplatform Hillegom 
Jan Koedam voorzitter
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Onderwerp :  Advies Cultuurbeleid 
uitgaande brie f  

 
Geachte heer Koedam, 
 
Op 20 november hebben wij uw advies met kenmerk Cultuurbeleid 1 ontvangen.  
U geeft in uw advies aan dat er specifieke maatregelen nodig zijn om mensen met een 
beperking te betrekken bij Culturele activiteiten.  Deze specifieke maatregelen mist u in het 
concept Cultuurbeleid.  U adviseert vervolgens om niet een opsomming van maatregelen op 
te nemen in het definitieve Cultuurbeleid, maar een werkgroep in te stellen die zich 
bezighoudt met het toegankelijker maken van Culturele activiteiten voor mensen met een 
beperking.    
 
In deze brief reageer ik op uw advies.  
 
In het concept Cultuurbeleid wordt in paragraaf 4.2  “Cultuurparticipatie vergroten”  en in 
hoofdstuk 6 “Cultuur en de wet maatschappelijke ondersteuning”  wel degelijk gesproken 
over meer aandacht voor mensen met een beperking.   
Het zijn de moeilijk te bereiken doelgroepen net als jongeren, ouderen en allochtonen.  
U heeft gelijk dat dit in het Cultuurbeleid enkel beleidsvoornemens zijn en een concrete 
uitwerking in maatregelen, activiteiten of projecten ontbreekt.  De suggestie van het Wmo 
adviesplatform om voor die concrete uitwerking een werkgroep in te stellen omarm ik dan 
ook van harte.     
 
U stelt in uw advies tevens dat hier ook budgettair rekening mee moet worden gehouden.   
In de begroting van het uitvoeringsplan staat voor 2010 t/m 2012 jaarlijks een budget 
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opgenomen van € 7.500,-  als stimuleringssubsidie voor activiteiten of projecten specifiek 
voor moeilijk te bereiken doelgroepen.  Hiermee bedoelen we dus ook de mensen met een 
beperking.   
 
Het Cultuurbeleid zal op z’n vroegst in Maart 2010 in de Raad behandeld worden.  Pas dan 
is bekend of de Raad instemt met het Cultuurbeleid én het benodigde budget voor 
uitvoering van het Cultuurbeleid.  
 
Zodra hier duidelijkheid over is gaan we met de Cultuursector weer om de tafel.   
Dat lijkt me tevens het moment om de werkgroep in te stellen voor het beter bereiken van 
de mensen met een beperking.   Naar verwachting rond April of Mei 2010.   
 
In het twee maandelijks overleg met het Wmo adviesplatform kom ik hier concreet op terug 
en hoor dan graag wie zitting gaat nemen in genoemde werkgroep.   
 
Tot zover deze reactie.  
 
Heeft u naar aanleiding van de brief nog vragen of opmerkingen?  
Neemt u dan contact met me op via tel: 0252-537252 of e-mail r.severijns@hillegom.nl   
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
 
Rick Severijns 
Beleidsmedewerker welzijn.        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Zienswijze van Stichting Kulturele Raad Hillegom & respons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaar van de SKRH op de nota concept cultuurbeleid Hillegom 
alsnog ingediend naar aanleiding van  het halfjaarlijks overleg tussen gemeente en SKRH op 
14-10-2009. 
 
1. De gemeente geeft op blz 8 aan: “wat doen we al”.  Om voor de lezer inzichtelijk te 

maken wat er dan concreet gebeurt completeren is het verstandig hier of in een bijlage 
aan te geven  welke culturele instanties met welke bedragen gesubsidieerd worden door 
de gemeente en met welk doel. 

 
2. Tijdens de overlegrondes over deze nota is ook gevraagd concrete activiteiten te 

noemen. Die vinden wij in deze nota niet terug. Natuurlijk is het een beleidsnota, maar 
om de gesprekspartners het gevoel te geven dat hun suggesties gehoord zijn lijkt het 
ons verstandig de inventarisatie op te nemen, bv als bijlage. Dat prikkelt wellicht ook in 
de toekomst gesprekspartners die tot nu toe geen ideeën hebben aangedragen. 

 
 
Namens het bestuur van de SKRH 
Henk Huurneman 
14-10-2009 
 
 
Als respons op deze zienswijze zijn er bijlagen aan de Cultuurnota toegevoegd ter 
verduidelijking van de wijze waarop de uiteindelijke beleidsvoornemens tot stand zijn 
gekomen en een overzicht van de Cultuursector met subsidies.   
 
 



 

3. Zienswijze van Initiatief Rijk Hillegom & respons.  
 

Geachte heer Kleijheeg,  
 
Naar aanleiding van het gesprek wat de heren van Zuijlen en Slootweg met u namens 
Initiatief Rijk Hillegom op 07 december j.l. hebben gevoerd het volgende.  
 
Inhoudelijk is met u gesproken over de nieuwe cultuurnota; en in het verlengde hiervan 
is gesproken over het culturele en maatschappelijke belang van de intocht van Sint 
Nicolaas in ons dorp.  Binnen het gesprek hebben wij aangegeven dat het verwelkomen 
van de Sint door het Gemeentebestuur, jeugd en ouders een gegeven is, dat niet weg te 
denken is uit ons dorp. 
 
Toch staat de toekomst van de intocht van de Sint “op losse schroeven”, enkel om 
financiële reden.  De kosten voor de intocht van de Sint zijn voor Initiatief Rijk Hillegom 
alleen niet langer te dragen; de totale kosten van de intocht bedragen € 8.000,-.  
 
Naar aanleiding van het bovenstaande sturen wij als IRH u hierbij een zienswijze naar 
aanleiding van voornoemde cultuurnota.  Naar aanleiding van het boven staande 
verzoekt Initiatief Rijk Hillegom om binnen genoemde nota in aanmerking te komen 
voor een bijdrage van € 2.600,- (1/3 deel) in de jaarlijkse kosten voor de intocht van 
Sint Nicolaas.  
 
 
Hoogachtend,  
 
 
R. Ch. van Zuijlen 
 
Voorzitter Initiatief Rijk Hillegom 
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Onderwerp :  Zienswijze Cultuurnota en Sinterklaasintocht 
uitgaande brie f  

 
 Geachte heer van Zuijlen, 
 
Op 7 januari 2010 heeft u namens Initiatief Rijk Hillegom een zienswijze ingediend op het 
Cultuurbeleid.  
 
In deze brief reageer ik op uw zienswijze.  
 
U geeft in uw zienswijze aan dat de toekomst van de Sinterklaasintocht “op losse 
schroeven” is komen te staan, vanwege financiële reden.   De totale kosten van de intocht 
bedragen € 8.000,-  en Initiatief Rijk Hillegom is niet langer bij machte deze kosten in zijn 
totaliteit te dragen.  U vraagt om die reden om: 

 de Sinterklaasintocht op te nemen in het Cultuurbeleid.  
 een structurele financiële bijdrage van € 2.600,- (1/3 deel) op te nemen in de 

begroting van het Cultuurbeleid.   
 

Wij hebben besloten uw verzoek te honoreren om de volgende redenen:  
 De Sinterklaasviering is een landelijke traditie die we ook in Hillegom in stand willen 

houden.   
 De intocht geeft de mogelijkheid aan jeugd en ouders om gezamenlijk te 

participeren in een traditionele uiting van onze Volkscultuur.   
 Het Gemeentebestuur vervult een rol bij de Sinterklaasintocht met een formele 

ontvangst op het Gemeentehuis.    
 De Sinterklaasintocht is een gebeurtenis waarin lokaal wordt samengewerkt door 

middenstand, basisonderwijs en diverse Culturele instellingen.       
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 De organisatie van de Sinterklaasintocht gebeurt jaarlijks naar ieders tevredenheid 
door Initiatief Rijk Hillegom.  We ondersteunen dan ook van harte  de toekomstige 
voortzetting van dit evenement door deze partij.  

Wij onderstrepen hiermee uw visie dat de Sinterklaasintocht van groot maatschappelijk en 
cultureel belang is in ons dorp.  
  
Opgemerkt moet worden dat opname van de Sinterklaasintocht in het Cultuurbeleid en 
opname van een jaarlijkse bijdrage in de begroting van het Cultuurbeleid niet automatisch 
leidt tot een structurele subsidierelatie met uw organisatie.  
 
In haar vergadering van 10 maart 2010 neemt de Gemeenteraad Hillegom een besluit over 
het Cultuurbeleid en pas dan is zeker voor welke activiteiten en projecten aanvullend  
budget beschikbaar wordt gesteld.  
 
Vooruitlopend op dit besluit dient u vóór 1 April 2010 de subsidie aanvraag voor de 
financiële bijdrage 2010 bij ons in te dienen.  Daarin moet minimaal een 
activiteitenomschrijving en een begroting zijn opgenomen.   
Daar het een eerste aanvraag betreft verzoeken wij u de  volgende documenten bij de 
aanvraag toe te voegen (indien van toepassing):  

 Oprichtingsakte.  
 Stichtingsakte.  
 Statuten.  
 Huishoudelijk reglement. 
 Jaarrekening voorgaande jaar inclusief balans.  

 
Indien de Raad positief besluit op 10 maart 2010 nemen wij uw subsidie aanvraag direct in 
behandeling.  
 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen?  
Neemt u dan gerust contact met op.  
Ik ben te bereiken via tel: 0252-537252 of e-mail r.severijns@hillegom.nl  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
Rick Severijns 
Beleidsmedewerker Welzijn.   
  


