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Voorstel 

Onderwerp: 
Kunst- en Cultuurnota Albrandswaard

College van burgemeester 
en wethouders 
9 november 2021

Zaaknummer
252073  
 

Portefeuillehouder
Mieke van Ginkel

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
e.weterings@bar-organisatie.nl
 

 

Geadviseerd besluit
1. De kunst- en cultuurnota vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Albrandswaard heeft een rijk cultureel verenigingsleven en binnen de gemeente zijn meerdere 
erfgoedlocaties. Door de Corona-maatregelen is de culturele behoefte versterkt en is duidelijk 
geworden hoe belangrijk cultuurbeleving en -beoefening voor onze inwoners is. Cultuur zorgt voor 
zingeving en verbinding tussen onze inwoners. De nota "De kracht van kunst en cultuur" levert hieraan 
een sterke bijdrage. Onze ambitie is om Albrandswaard op de kaart te zetten als culturele gemeente 
en cultuur bereikbaar te maken voor alle inwoners.

Beoogd effect
De kunst- en cultuurnota bevat onze ambities en kaders voor kunst en cultuur in Albrandswaard. 
Toekomstige investeringen en en acties gericht op de culturele sector kunnen hierdoor gebaseerd 
worden op gemeentelijk beleid.

Argumenten
1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid.

De gemeente Albrandswaard heeft samen met partners uit onder andere de culturele sector het 
Akkoord van Albrandswaard gesloten. Ook neemt de gemeente per 1 juli 2021 deel aan de 
rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De gemeente wil hiermee samen met culturele partners en 
het onderwijs cultuur bereikbaar maken voor alle inwoners. 

1.2 De kunst- en cultuurnota zorgt ervoor dat losse initiatieven verankert en op elkaar aangesloten 
kunnen worden.

De gemeente heeft ingezet op het stimuleren van cultuur via het Akkoord van Albrandswaard en door 
deelname aan de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit De kunst- en cultuurnota vormt vanaf 
heden de basis voor initiatieven om het culturele leven te stimuleren en zorgt ervoor dat nieuwe en 
bestaande initiatieven op elkaar aangesloten kunnen worden.

1.3 De kunst- en cultuurnota gaat de basis vormen voor investeringen en subsidies.

De gemeente investeert jaarlijks in de culturele sector middels subsidies. De kunst- en cultuurnota 
geeft richting aan de doelstellingen van het kunst- en cultuurbeleid. Hierdoor kunnen subsidies in de 
culturele sector gericht worden ingezet om bij te dragen aan de gestelde doelen uit de kunst- en 
cultuurbeleid.

Overleg gevoerd met
Intern: wethouder Sociaal Domein, Educatie, Kunst & Cultuur, regieteam, Maatschappelijke Zaken, 
gemeenteraad Albrandswaard

Extern: Culturele organisaties, Stichting Welzijn Albrandswaard, basisscholen en Kunstgebouw i.h.k.v. 
Cultuureducatie met Kwaliteit.

Kanttekeningen
1    Niet alles is in één keer te realiseren.

Daarom bevat deze nota in eerste instantie een deel van onze ambities en doelstellingen. Het kost tijd 
om deze ambities te realiseren, zeker gezien het beperkte budget dat hiervoor beschikbaar is.

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming wordt het eerste uitvoeringsprogramma opgesteld. De culturele organisaties 
worden rechtstreeks geïnformeerd over de vaststelling van de nota. Inwoners worden geïnformeerd 
via traditionele en sociale media. Culturele organisaties en inwoners worden uitgenodigd om mee te 
denken over de invulling van het uitvoeringsprogramma. In samenwerking met het Akkoord van 
Albrandswaard zal een sessie met culturele organisaties worden georganiseerd. 
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Financiën
Een belangrijk financieel kader is de Programmabegroting.

De gemeente zal samen met  lokale culturele organisaties en kunstenaars aanvullende 
financieringsbronnen aanspreken om extra impulsen aan het kunst- en cultuurbeleid te geven. 
Daarnaast zal BAR-breed worden onderzocht welke mogelijkheden er zijn om een kunst- en 
cultuurfonds op te richten. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Er wordt rechtstreeks gecommuniceerd met culturele organisaties, Kunstkring, kunstenaars, 
basisscholen en lokale media. Inwoners worden geïnformeerd via traditionele en sociale media.

Deze nota bevat beleidsregels. Beleidsregels worden bekend gemaakt in het elektronisch 
gemeenteblad. Na bekendmaking treden ze in werking.

 

Bijlagen
1. Nota De kracht van Kunst en Cultuur def..docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
252073 

Onderwerp:
Kunst- en Cultuurnota 
Albrandswaard

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 9 november 2021,

gelet op 

N.V.T.

BESLUIT:

1. De kunst- en cultuurnota vast te stellen.


