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KENNISNEMEN VAN
De ontwikkeling van een nieuwe kunst- en cultuurnota voor de gemeente Albrandswaard

INLEIDING
Albrandswaard heeft een rijk cultureel verenigingsleven en binnen de gemeente zijn
meerdere erfgoedlocaties. De behoefte aan cultuurbeleving en -beoefening is verder
toegenomen door de beperkingen van de Corona-maatregelen. Cultuur zorgt voor zingeving
en verbinding tussen onze inwoners.
KERNBOODSCHAP

Er wordt een kunst- en cultuurnota opgesteld, waarin de beleidskaders voor kunst en cultuur
in Albrandswaard worden vorm gegeven en ambities worden vastgelegd. De gemeenteraad
wordt uitgenodigd om zich te beraden over de kaders voor de nota.

TOELICHTING
In de provincie Zuid-Holland zijn er volop ontwikkelingen en wordt gewerkt aan een
provinciale visie op het gebied van kunst en cultuur. Albrandswaard ziet dit als het juiste
moment om aan te haken en haar eigen kunst- en cultuurbeleid hierop aan te laten sluiten.
De ambitie is om Albrandswaard op de kaart te zetten als sterke culturele gemeente met
haar cultureel erfgoed en cultuurhistorisch landschap. Ook moet cultuur bereikbaar blijven
voor alle inwoners.

CONSEQUENTIES
Het beleid is bedoeld om beslissingen over kunst en cultuur te kunnen maken. Deze kunnen
integraal worden afgewogen.

VERVOLG
De gemeenteraad zal geïnformeerd worden via een raadsinformatiebrief wanneer de
concept nota gereed is en voorgelegd wordt aan partners.

BIJLAGEN
Bijlage 1: startnotitie kunst- en cultuurnota
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Jolanda de Witte
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Wat willen we bereiken?
(doel)

Deze startnotitie geeft de opdracht om een kunst- en cultuurnota op te stellen
en deze te verbinden met bestaande beleidsstukken, zoals de nota Integraal
Beleid Sociaal Domein, en het Akkoord van Albrandswaard.

Wat gaan we daarvoor
doen? (resultaat)

Er wordt een beleidsnota opgesteld waarin de beleidskaders voor kunst en
cultuur in Albrandswaard vorm worden gegeven en ambities worden
vastgelegd.

Waarom is het nodig?
(probleem)

De gemeente wil het kunst- en cultuurbeleid gebruiken als basis voor de acties
die worden ondernomen en investeringen die worden gedaan op het gebied van
kunst en cultuur. Op basis van de ambities in de nota kunnen doelen worden
gesteld, keuzes worden gemaakt en verantwoord.

Waarom moet het juist nu?
(aanleiding)

In de provincie Zuid-Holland zijn er volop ontwikkelingen en wordt gewerkt aan
een provinciale visie op het gebied van kunst en cultuur. Lokaal ervaren we druk
op onze polders en het cultureel landschap. Dit willen we beschermen.
Albrandswaard ziet dit als het juiste moment om haar eigen kunst- en
cultuurbeleid op te stellen waarmee wordt aangesloten op de provinciale visie
en de toekomst van het culturele leven, de culturele activiteiten, het cultureel
erfgoed en landschap veilig te stellen.
Het afgelopen jaar is duidelijk geworden hoe sterk de behoefte is aan cultuur.
Landelijk is veel aandacht besteed aan de culturele leegte die ontstond door het
wegvallen van het aanbod door de Corona-maatregelen. Ook in Albrandswaard
is er een grote behoefte aan cultuurbeleving en beoefening dat veelal in
verenigingsverband plaatsvindt. Dit komt ook tot uitdrukking in de initiatieven
die vooruitkomen uit het Akkoord van Albrandswaard. Cultuur zorgt voor
verbinding tussen onze inwoners. De ambitie is om Albrandswaard op de kaart
te zetten als sterke culturele gemeente en cultuur bereikbaar te maken voor alle
inwoners.
De gemeente Albrandswaard heeft het afgelopen jaar meer aandacht besteed
aan cultuur en is ingesprongen op kansrijke regelingen om cultuur in
Albrandswaard te stimuleren. Er is ingeschreven voor de Rijksregeling
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ om een stimulans te geven aan cultuur in het
onderwijs. Ook is er binnen de gemeente veel aandacht geweest voor de
gevolgen van de Corona-maatregelen voor de culturele organisaties. Er is
ingetekend voor provinciale steun en er is een steunregeling ontwikkeld voor de
culturele organisaties, zodat zij behouden blijven voor de inwoners van
Albrandswaard. De behoefte is er om toekomstige investeringen in en acties
gericht op de culturele sector te kunnen baseren op vastgesteld gemeentelijk
beleid.
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Waar moeten we op letten?
(risico’s en neveneffecten)

De kunst- en cultuurnota gaat uit van de vastgestelde begroting, eventueel
aangevuld met externe (financiële) middelen. Het beleid is bedoeld om
beslissingen over kunst en cultuur te kunnen maken. Deze kunnen integraal
worden afgewogen.
Bij het opstellen van het kunst- en cultuurbeleid willen wij onze partners
betrekken en bespreken welke rol zij kunnen vervullen in het cultuurbeleid in
Albrandswaard. De gemeenteraad wordt bij het beeldvormend raadsvoorstel
gevraagd om mee te denken over de zaken die in de kunst- en cultuurnota aan
bod moeten komen. Tevens moet de link worden gelegd naar de nota Integraal
Beleid Sociaal Domein en het Akkoord van Albrandswaard.
Momenteel hebben wij nog steeds te maken met de gevolgen van het
Coronavirus. De gevolgen hiervan zijn dagelijks merkbaar en vereisen aandacht
van de gemeente en partners. De eerste prioriteit ligt dan ook bij het bestrijden
van het Coronavirus en het beperken van de schade in de culturele sector.
Samen met onze partners spannen wij ons hiervoor in. Hierdoor kan het
opleveren van de kunst- en cultuurnota vertraging oplopen.

Wat hoort niet bij dit
project? (afbakening)

De werving van fondsen en andere financiële middelen bij derden om tot een
groter budget voor kunst en cultuur in Albrandswaard te komen.
De Kerkenvisie wordt los van deze kunst- en cultuurnota opgesteld.

Planning

De gesprekken met partners, externe adviseurs en beleidsadviseurs van andere
gemeenten starten in het eerste kwartaal van 2021. Op basis van de input wordt
in de loop van het tweede kwartaal een eerste concept van de cultuurnota
opgesteld. In het derde kwartaal wordt deze voorgelegd aan de partners en op
basis van de reacties wordt de nota aangepast. Aan het begin van het vierde
kwartaal wordt de definitieve nota verwacht, waarna deze wordt aangeboden
aan de gemeenteraad.
Actie
Behandeling startnotitie en
beeldvormend raadsvoorstel
Gesprekken met externen
Eerste concept cultuurnota
Inspraakronde partners
Verwerken reacties
Definitieve cultuurnota

Planning
Februari/maart 2021
Februari t/m april 2021
Mei 2021
Juni – juli 2021
Augustus – september 2021
Oktober/november 2021

Financiën:

Uitgangspunt is om dit beleid binnen het huidige budget te bekostigen.
Het budget Culturele Vorming bedraagt € 27.700,-

Wie doet er mee?
(participatie)

Culturele verenigingen en organisaties in Albrandswaard, Kunstkring,
kunstenaars, oud-leden van de adviescommissie Beeldende Kunst, basisscholen,
SWA (buurtsportcoaches) en lokale media.

Communicatie

Rechtstreekse communicatie met culturele organisaties, Kunstkring,
kunstenaars, basisscholen en lokale media.
Informeren van de inwoners via traditionele en sociale media.

Paraaf opdrachtgever

Paraaf opdrachtnemer

Evaluatie

Na oplevering van de kunst- en cultuurnota wordt het proces geëvalueerd. De
kunst- en cultuurnota wordt uitgewerkt in een uitvoeringsplan, dat waar nodig
wordt bijgesteld. Dit is afhankelijk van de ontwikkelingen.

Wat hebben we voor het
project nodig?
(randvoorwaarden)

De cultuurnota moet de volgende thema’s aanstippen:
• Cultuureducatie
• Cultuurparticipatie
• Kunst in de openbare ruimte
• Cultureel erfgoed
• Cultuur historisch landschap
• Culturele uitingen
• Cultuursubsidies
• Promotie en communicatie
De ontwikkeling van andere beleidsstukken, zoals de kerkenvisie, wordt gevolgd
en waar mogelijk worden verbindingen gelegd.

Heeft het project draagvlak?
(haalbaarheid)

Er is in de gemeente voor de waarde en het belang van het culturele aanbod in
Albrandswaard. Iedereen kijkt uit naar het moment dat culturele organisaties
hun aanbod weer kunnen uitvoeren.

Beschikbare documenten

Aanvraag Cultuureducatie met Kwaliteit
Akkoord van Albrandswaard
Integraal Beleid Sociaal Domein

Bijlagen

n.v.t.

Akkoord opdrachtgever

<Naam opdrachtgever>

…………………………………….
Akkoord opdrachtnemer

<Naam opdrachtnemer>

…………………………………….
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