AGENDAPUNT NO. 7.
Voorstel tot vaststellen van de Kadernota
Cultuur 2010-2013

AAN DE RAAD

Samenvatting/Advies
Omdat er behoefte was aan een nota die richting en inhoud geeft aan het cultuurbeleid is bijgaande
Kadernota Cultuur 2010-2013 opgesteld. In de nota wordt een zo compleet mogelijk beeld gegeven
van het bestaande culturele veld in Aalten. Daarnaast worden de hoofddoelstellingen voor
cultuurbeleid verwoord. Aangegeven wordt waar we extra op willen inzetten of wat we verder willen
onderzoeken en waar we het huidige beleid handhaven.
De nota is bedoeld als groeimodel. De komende jaren zal het beleid moeten groeien. Er zal
regelmatig evaluatie plaatsvinden en waar nodig bijstelling. Het culturele veld zal bij de uitwerking
van de nota een grote rol spelen.
Wij stellen u voor de Kadernota Cultuur 2010-2013 vast te stellen.
Aanleiding tot het voorstel
In de programmabegroting 2009 heeft u vastgelegd dat voor de gemeente Aalten een cultuurnota
moet worden vastgesteld met als doel het creëren van samenhang en duidelijkheid voor het geheel
van activiteiten op het gebied van kunst en cultuur.
Cultuur is een breed terrein. Daarom is gekozen voor een kadernota. Bijgaand treft u de Kadernota
Cultuur 2010-2013 aan. We hebben geprobeerd in deze nota een zo compleet mogelijk beeld te
geven van het bestaande culturele veld in Aalten. We zien de nota als een groeimodel. De komende
jaren zal het beleid moeten groeien. Regelmatige evaluatie en waar nodig bijstelling zal noodzakelijk
zijn. In de nota worden de hoofdprioriteiten voor cultuurbeleid verwoord. Aangegeven wordt waar we
graag extra op willen inzetten of wat we verder willen onderzoeken en waar we het huidige beleid
handhaven. De nota is tot stand gekomen met behulp van het culturele veld in Aalten. Een aantal
burgers die zich betrokken voelen bij het culturele leven in de gemeente hebben een reactie gegeven
op de inhoud. Het culturele veld zal bij de uitwerking van de nota een grote rol gaan spelen.
Inhoudelijke toelichting
Met een actief kunst en cultuurbeleid valt iets wezenlijks toe te voegen aan de lokale samenleving. In
de algemene visie in voorliggende Kadernota Cultuur 2010-2013 wordt bepaald dat de gemeente met
een actief kunst en cultuurbeleid de mogelijkheid heeft zich te onderscheiden en de eigen identiteit,
de sociale samenhang en de kwaliteit te versterken. Daarnaast inspireert het mensen. Van belang is
wel dat het cultuuraanbod moet aansluiten bij de belevingswereld van de mensen.
Gelet op deze algemene visie zijn voor de komende jaren de volgende hoofddoelstellingen
vastgelegd:
1. Zorgen voor behoud van een passend cultureel aanbod aan voorzieningen in de gemeente;
2. Deelname aan kunst en cultuur vergroten door het stimuleren van actieve en passieve deelname
aan culturele activiteiten;
3. Verbreding en vernieuwing van het kunst- en cultuuraanbod stimuleren;
4. Het bevorderen van samenwerking in het culturele veld.
Bij deze doelstellingen horen concrete plannen. Een uitgebreide toelichting op de plannen vindt u in
hoofdstuk 6. In hoofdstuk 7 zijn vervolgens de plannen in tijd uitgezet en is een raming van de kosten
gemaakt.
In het kort komt het er op neer dat er voor gekozen is om na vaststelling van de nota te starten met
een Lokaal Platform Cultuur, waarin de gehele kunst en cultuursector is vertegenwoordigd. Vanuit dit
platform zal de uitvoering en afstemming van het beleid vorm gaan krijgen. Naast dit platform gaat
het onderwijs in een netwerk van cultuurcoördinatoren de krachten bundelen om een
cultuureducatie-aanbod voor het basisonderwijs en voortgezet onderwijs te ontwikkelen. Vanuit het
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netwerk zal ook deelgenomen worden aan het lokaal platform.
In de periode 2010-2013 zal in samenwerking met het Lokaal Platform Cultuur en het netwerk van
cultuurcoördinatoren gestart worden met de uitwerking van de volgende actiepunten.
- Meer jeugd stimuleren om deel te nemen aan buitenschoolse culturele activiteiten;
- Versterking cultuureducatie binnen het onderwijs;
- Ontsluiten cultureel aanbod;
- Kunstcollectie Aalten;
- Kunstuitleen;
- Kunstprijs;
- Ontwikkeling activiteitenaanbod binnen de brede school.
- Sturing in prestatie-afspraken met professionele instellingen.
Van gemeentezijde is uitgangspunt het instandhouden van het huidige subsidiebeleid. Daarnaast is
het plan om de subsidiebeleidsregels uit te breiden met een regeling voor initiatieven die jaarlijks
plaatsvinden. Bij het opstellen van de subsidiebeleidsregels voor de periode na 2010 zal dit worden
meegenomen.
Relatie met bestaand beleid c.a.
Het cultuurbeleid heeft een relatie met meerderde beleidsvelden zoals recreatie- en toerisme,
Onderwijs, WMO, jeugdbeleid en het gemeentelijk subsidiebeleid.
Afstemming met externe partijen/communicatie
De nota is naar een aantal in het culturele leven actieve personen toegezonden met het verzoek te
reageren op de inhoud van de nota.
Binnen de gemeente Aalten is de nota voor advies verspreid over de beleidsambtenaren van de
teams Welzijn en Onderwijs, Bedrijfsbureau FBI en Recreactie en toerisme.
Na vaststelling wordt de Kadernota Cultuur 2010-2013 ter kennis gebracht aan het culturele veld.
Daarna wordt zo snel mogelijk gestart met het Lokaal Platform Cultuur en het netwerk van
cultuurcoördinatoren. Van daar uit zal de uitvoering en afstemming van het beleid verder vorm gaan
krijgen.
Tijdspad
De concrete plannen worden uitgewerkt in de periode 2010-2013. In februari 2010 wordt gestart met
het Lokaal Platform Cultuur.
Financiële consequenties
In de begroting 2010 en de meerjarenraming 2011-2013 is een bedrag opgenomen van
€ 10.000,-- voor de gevolgen van de cultuurnota.
In hoofdstuk 7 zijn de voorgenomen plannen uitgezet in tijd en middelen. Op dit moment wordt
€ 6250,-- geraamd voor 2010. Dit blijft binnen het beschikbare bedrag binnen de begroting 2010.
Een aantal kosten zijn nog niet geraamd. Daarvoor is nader onderzoek nodig. Met de beschikbare
€ 10.000,-- kan in ieder geval een start worden gemaakt met de uitvoering van de cultuurnota.

Aalten, 15 december 2009
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Aalten,
De secretaris,
De burgemeester,
J. Nobel

G. Berghoef
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AALTEN;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 december 2009;
gelet op het bepaalde in de van belang zijnde wettelijke bepalingen;

BESLUIT:

de Kadernota Cultuur 2010-2013 vast te stellen.

AALTEN, 26 januari 2010
De Raad voornoemd,
De Griffier,

De Voorzitter,

M.A.J.B. Fiering

G. Berghoef

