
Aanzet tot nieuwe nota Kunst en 

Cultuur Hillegom 2017 - 2020 



Waarom een nieuwe nota kunst en cultuur? 

 

•Coalitieakkoord 2014 – 2018 
“Cultuur verbindt en maakt ons dorp aantrekkelijk voor bewoners en 

toeristen en heeft een toegevoegde economische waarde. Kunsteducatie en 

deelname aan sociaal-culturele activiteiten worden gestimuleerd. Kunst 

maakt onderdeel uit van herinrichting- en bouwplannen. Cultuurhistorische 

waarden, zoals oude bollenschuren, monumenten worden beschermd. Wij 

willen de drempel voor het aanvragen en organiseren van activiteiten zo 

laag mogelijk maken.” 

 

 

•Cultuurbeleid Hillegom niet meer actueel 

 

 



 



Maatschappelijk belang van kunst en cultuur 
 
•Aantrekkelijke vestigingsplaats en toeristische 
 bestemming (economische ontwikkeling) 
 
•Aangenaam leefklimaat  
 
•Sociale cohesie en gemeenschapszin 
 
•Impulsen voor creatieve innovatie en 
 talentontwikkeling 
 

•Cultuureducatie: positieve invloed op leren 
 

•Behoud van cultuurhistorisch erfgoed (o.a. monumenten) 
 

•Participatie 

 



 



Wat willen we bereiken? 

 

Zoveel mogelijk inwoners bereiken die kunnen 

deelnemen aan culturele activiteiten, zowel actief als 

passief, of als professional of amateur. 

 

•Bevorderen van toename aan cultuurparticipatie 

•Kennis en waardering voor kunst- en  

 cultuur(erfgoed)educatie vergroten 

•Bevorderen efficiency en professionaliteit van kunst- 

 en cultuursector 

•Vergroten van zichtbaarheid van culturele uitingen 



 



Wat gaan we daarvoor doen? 

 

We willen de komende jaren inzetten op het 

stimuleren van samenwerking en het leggen van 

dwarsverbanden tussen de culturele instellingen, het 

onderwijs, partners in het maatschappelijke veld/zorg 

en ondernemers. 



 



Wat gaan we daarvoor doen? 

Subsidiebeleid:  
− concrete op prestatiegerichte resultaten 

− nieuwe subsidieregeling 

• Nieuwe activiteiten: 
− kunstroute 

− jaarlijks groot cultureel evenement 

− cultureel café 

− centrale cultuuragenda 

• Cultuur verbinden met andere beleidsvelden:  
Economie & Toerisme, Zorg & Welzijn, Monumentenzorg/  

Erfgoed, Ruimtelijke Ordening 

• Voortzetting cultuurprojecten Holland Rijnland: 
− Cultuureducatie 

− Cultuurnetwerkers 

• Financiering kunst in openbare buitenruimte 

 

 



 



Welke beleidsterreinen en partijen betrekken we? 

 

We willen dat het nieuwe kunst- en cultuurbeleid op 

integrale en interactieve wijze tot stand komt. 

 
Integraal: dwarsverbanden leggen met andere 

beleidsterreinen: Economie & Toerisme, Zorg & Welzijn, 

Monumentenzorg/Erfgoed Ruimtelijke Ordening. 

 

Interactief: diverse belanghebbende partijen zijn 

betrokken en hebben meegepraat bij de voorbereiding. 



 



Financiën 

 

• Uitgangspunt: uitgaven voor nieuw kunst- en 

cultuurbeleid stijgen niet t.o.v. uitgaven in 2016 

 

• Cultuurbudget: jaarlijks € 40.000 (2017-2020) 

 

• Genoemde activiteiten in cultuurnota worden 

gerealiseerd binnen geraamd budget (€ 40.000)  

 

• Bovengenoemd cultuurbudget betreft niet 

jaarlijkse subsidies en waarderingssubsidies 



Tijdsplanning cultuurnota 2016 

 

•Juni: bijeenkomst voor culturele veld  

 

•Aug. – okt.: inspraakprocedure en zienswijzen 

 

•November: definitieve cultuurnota naar college 

 

•December: definitieve cultuurnota naar raad  

 


