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1. Bijlagen
Memo ontwikkeling cultuurbeleid binnen het sociaal domein
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Ontwikkeling cultuurbeleid binnen het sociaal domein
gemeenteraad
college van B&W

Coalitieakkoord en cultuur
In het Coalitieakkoord zijn als opgaven ten aanzien van cultuureducatie en -participatie benoemd:
• Kunst en cultuur verrijken onze samenleving. We vinden het belangrijk dat culturele voorzieningen in
Bameveld goed met elkaar én met andere verenigingen en het onderwijs samenwerken. We betrekken
hen bij het actualiseren van het cultuurbeleid.
• We waarderen de inzet en het enthousiasme van (amateur)verenigingen en instellingen in brede zin en
bekijken hoe wij dit de komende periode op een passende (financiële) wijze kunnen ondersteunen.
• De activiteiten van Be Active moeten worden uitgebreid naar het terrein van kunst en cultuur
(Be Creative).
Deze opgaven zijn onderdeel van Programma 1 Participatie en Ondersteuning en zullen overeenkomstig
de door u vastgestelde notitie 'Naar één Beleidsplan Sociaal Domein' worden opgenomen in het
Beleidsplan Sociaal Domein (ter behandeling in de decemberraad).
In de begroting 2019 is budget opgenomen voor cultuur.
Cultuurbeleid
De gemeente Barneveld wil creativiteit stimuleren en de creatieve economie bevorderen (verrijking). Dit
moet niet alleen de persoonlijke ontwikkeling en het leven lang leren van de inwoners ten goede komen,
maar ook de profilering en vitaliteit van Barneveld. De gemeente zoekt naar nieuwe mogelijkheden en zet
hiervoor stimuleringsgelden in.
Barneveld wil haar cultuurbeleid inzetten om sociale cohesie te bevorderen (verbinding). Inclusiviteit en
toegankelijkheid zijn belangrijk, hierbij gaat het niet zozeer om gelijke ontwikkelkansen, maar om gelijke
kansen om mee te doen.
Het is wenselijk dat culturele aanbieders samen op trekken met zorg- en welzijnsinstellingen om de
leefbaarheid en betrokkenheid van mensen te vergroten en om vitaliteit te stimuleren. De gemeente
prefereert een integrale aanpak. Om thema's als bijvoorbeeld eenzaamheid en segregatie aan te pakken,
wordt cultuurbeleid ontwikkeld in samenhang met meerdere beleidsterreinen binnen het sociaal domein.
Tijdens een interactieve bijeenkomst op 12 september zal de verbindende en verrijkende functie van
kunst en cultuur meer concreet gemaakt worden. Hiervoor zijn zowel het professionele culturele veld als
amateurkunstverenigingen, maatschappelijke instanties en het onderwijs uitgenodigd.
Vooruitlopend op het Beleidsplan Sociaal Domein willen wij eind augustus een intentieverklaring Cultuur &
Onderwijs ondertekenen. De reden hiervoor is dat de Provincie Gelderland (toekomstige)
matchingsgelden slechts inzet bij een ondertekende intentieverklaring van de gemeente.

Cultuur met Kwaliteit
Vanuit de landelijke regeling Cultuur met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie is € 7,00
beschikbaar per leerling. De Provincie Gelderland matcht € 7,00 per leerling (2017-2020 en waarschijnlijk
ook 2020-2023). Een voorwaarde van de provincie is dat de gemeente Barneveld zich beleidsmatig
verantwoordelijk voelt voor cultuureducatie. Dit houdt in dat de gemeente zich wil inzetten om de
activiteiten van Cultuureducatie met Kwaliteit inhoudelijk te borgen in de culturele infrastructuur en het
onderwijsbeleid. De gemeente dient in samenspraak met het onderwijs in 2018 of 2019 een convenant of
samenwerkingsovereenkomst Cultuur en Onderwijs te ontwikkelen en ondertekenen. Het heeft de
voorkeur om de betrokken culturele instellingen ook het convenant/de samenwerkingsovereenkomst te
laten ondertekenen.
De gemeente Barneveld heeft een langer proces nodig om tot een convenant te komen, maar heeft wel
de intentie om dit samenwerkingsverband in nauw overleg met scholen en culturele veld in 2019 aan te
gaan.

