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Beleidsnota 'Cultuur creëert en verbindt! 2017 - 2020'

Maatschap pij Raadsvoo rste l

Wij stellen voor
- De beleidsnota ‘Cultuur creëert en verbindt! 2017-2020’ vast te stellen.

Inleiding
De gemeente Hillegom heeft geen actueel cultuurbeleid meer. Om deze reden is voor de
periode 2017-2020 een nieuwe cultuurnota opgesteld. Bij de totstandkoming van deze
nota is het culturele veld (culturele instellingen, onderwijs en maatschappelijke partijen)
betrokken door middel van twee bijeenkomsten eind 2015 en een enquête onder het
burgerpanel in 2016 . Daarnaast is de ontwerpnota cultuur voorgelegd aan het culturele
veld in de bijeenkomst van 28 juni 2016. De opmerkingen naar aanleiding van deze
bijeenkomst zijn, waar mogelijk, verwerkt in het ontwerp. Gedurende zes weken (van 18
augustus t/m 28 september 2016) heeft de ontwerpnota cultuur ter inzage gelegen in
de Gemeentewinkel. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. Op grond van
artikel 147 van de Gemeentewet bent u bevoegd om deze beleidsnota vast te stellen.
Bestaand kader/context


Het Coalitieakkoord 2014 - 2018



Aanzet tot een nota Kunst en Cultuur, commissievergadering van 12 mei 2016

Beoogd effect
Zoveel mogelijk inwoners bereiken die kunnen deelnemen aan culturele activiteiten,
zowel actief als passief, als professional of als amateur.

*Z01CEB5B773*
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Argumenten

1.1 kaders worden aangereikt voor beleidsdoelen en culturele projecten
Cultuurbeleid zorgt ervoor dat zoveel mogelijk inwoners van Hillegom worden bereikt
om deel te kunnen nemen aan culturele activiteiten en cultuur te kunnen beleven.

1.2 samenwerking en verbinding binnen het culturele veld kunnen worden bevorderd
Er liggen kansen op het gebied van samenwerking en het leggen van dwarsverbanden
tussen de culturele instellingen, het onderwijs en de partners in het maatschappelijke
veld. Hierdoor kan kennis worden gedeeld en activiteiten meer op elkaar worden
afgestemd, waardoor de diversiteit van het culturele aanbod kan worden vergroot.

1.3 een aangenaam leefklimaat voor de inwoners
Cultuur verbindt en maakt Hillegom aantrekkelijk voor de inwoners en toeristen.
Daarnaast heeft cultuur een toegevoegde economische waarde.
Kanttekeningen

1.1 herschikking cultuurbudget voor nieuwe culturele activiteiten
Voor de uitvoering van het nieuwe cultuurbeleid zijn nieuwe culturele activiteiten
opgesteld, zoals het Cultuur Café, Cultuuragenda, Kunstroute en een groot Kunst- en
Cultuurevenement, waarbij het uitgangspunt samenwerking en verbinding is. Deze
nieuwe activiteiten kunnen binnen het huidige cultuurbudget worden gerealiseerd,
omdat de subsidies van enkele huidige activiteiten in het kader van het Cultuurbeleid
2013-2016 aflopen of per 2018 worden beëindigd. Dit zijn enkele eenmalige en
jaarlijkse subsidies. Deze activiteiten voldoen niet of niet voldoende aan onze
doelstelling: ‘van en voor Hillegom’. De subsidierelaties zijn hiervan zowel schriftelijk als
mondeling op de hoogte gesteld.
Financiële consequenties
In de meerjarenbegroting is voor cultuur een budget opgenomen van jaarlijks
€ 40.000 voor 2017 t/m 2020. De uitvoering van het cultuurbeleid wordt binnen het
jaarlijks beschikbare budget gerealiseerd.
Aanpak / uitvoering / participatie
Bij de totstandkoming van deze nota is het culturele veld (culturele instellingen,
onderwijs en maatschappelijke partijen) betrokken door middel van twee bijeenkomsten
eind 2015 en een enquête onder het burgerpanel in 2016. Daarnaast is de ontwerpnota
cultuur voorgelegd aan het culturele veld in de bijeenkomst van 28 juni 2016.
Communicatie vindt plaats via de perscontacten. Als de cultuurnota door u is
vastgesteld dan wordt deze als nieuwsbericht op de gemeentelijke website geplaatst.
Duurzaamheid
Kunst en cultuur dragen bij aan de sociale cohesie, bevorderen maatschappelijke
deelname en gemeenschapszin en brengen mensen met elkaar in verbinding.
HLT
Niet van toepassing.
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Urgentie
Niet van toepassing.
Evaluatie
De uitvoering van uw besluit vindt plaats door het uitvoeringsplan en tijdsplanning van
de projecten (hoofdstuk 8 van de nota).
Eind 2018/ begin 2019 wordt geëvalueerd of samenwerking, verbinding en
zichtbaarheid van het culturele aanbod zijn toegenomen. De wijze waarop deze
evaluatie plaatsvindt wordt te zijner tijd met de afdeling Communicatie afgestemd.
Bijlagen / achtergrondinformatie
Beleidsnota ‘Cultuur creëert en verbindt! 2017-2020’.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop
secretaris
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Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van het college van 18 oktober 2016,
gelet op artikel 147 van de Gemeentewet,
besluit:
- De beleidsnota ‘Cultuur creëert en verbindt! 2017-2020’ vast te stellen.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 8 december 2016,

de griffier
drs. P.M. Hulspas-Jordaan
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de voorzitter
A. van Erk
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