Zaaknummer

:

246489

Raadsvergadering

:

25 juni 2019

Onderwerp

:

Cultuur- en erfgoedvisie Berkelland 2020-2030

Collegevergadering
Portefeuillehouder
Steller

:
:
:

21 mei 2019
H.J. Bosman
G. Protzman

tel:

: 214

Te nemen besluit:
1. In te stemmen met het gekozen processcenario 3 (‘innovatief-light’) uit de
bestuursopdracht Cultuur- en Erfgoedvisie Berkelland 2020-2030.
2. Voor de uitvoering van het proces een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000,- en
dit te dekken uit de algemene reserve.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Cultuur is een breed begrip. We bedoelen hier kunst, muziek, toneel, archeologie,
monumenten, media, musea, beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur
is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven en hoe we naar dingen
kijken. Cultuur verbindt, draagt bij aan een leefbare samenleving, versterkt de lokale
identiteit en kwaliteit, zorgt voor nieuwe inkomensbronnen en nieuwe markten.
Om dat complexe en brede veld samenhang te geven is een nieuwe visie op cultuur en
erfgoed nodig.
Argumentatie:
1.1 We willen een samenhangende visie
Er is al een beleidskader Muziek-, kunst en cultuuronderwijs. Maar er ontbreekt een
samenhangende visie op het brede veld van cultuur en erfgoed. Zo’n visie willen we zo snel
mogelijk samen met alle betrokkenen maken. Dit is het speerpunt uit het collegeprogramma
‘Cultuur is van iedereen!’. We kiezen voor een brede en integrale aanpak om optimaal
gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden die er liggen en de vele verbindingen die er
nu al zijn te versterken en zichtbaarder te maken.
1.2 Behoefte vanuit samenleving
Verenigingen en organisaties, die veelal uit vrijwilligers bestaan, ervaren dat hun vitaliteit en
toekomstbestendigheid onder druk staan. Uit gesprekken met organisaties en betrokkenen
binnen het cultuur- en erfgoedveld blijkt dat er behoefte is aan samenwerking, binding ,
kennisuitwisseling en afstemming. Deze partijen voelen zich voor een groot deel eigenaar en
daarmee ook onderdeel van de uitkomsten van het proces en het maatschappelijk effect. Zij
hebben aangegeven behoefte te hebben aan een samenhangende visie en willen daar
graag zelf aan bijdragen.
1.3 Voorkeur raadswerkgroep ‘bestuurlijke vernieuwing’
De verhouding tussen de samenleving en het bestuur ontwikkelt zich continu. De
raadswerkgroep ‘bestuurlijke vernieuwing’ kijkt naar manieren om deze ontwikkeling vorm te
geven. In dat kader zoekt zij bewust naar trajecten die daaraan een bijdrage kunnen leveren.
Het proces om tot een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie te komen leent zich voor deze
verkenning. Het college heeft de bestuursopdracht cultuur- en erfgoedvisie aan de
raadswerkgroep voorgelegd en gevraagd om een keuze te maken voor één scenario.
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De drie scenario’s varieerden in de wijze van de bijdrage van de samenleving en ook de rol
van de raad.
De raadswerkgroep heeft gekozen voor scenario 3, ‘innovatief-light’, uit de bestuursopdracht.
Vanuit het principe van co-creatie wordt de samenleving betrokken als adviseur en mag het
(deels) meebeslissen en prioriteiten aangeven.
De raadswerkgroep ziet haar eigen rol als volger van het proces die toeziet op het
democratisch verloop ervan en de raad kan gelden als klankbordgroep. De raadswerkgroep
vindt het daarnaast belangrijk om vooraan in het proces een kaderstellende sessie te
organiseren met de gemeenteraad.
1.4 Kennis en expertise moet meegenomen worden
De raadswerkgroep vindt de mate van participatie vanuit de samenleving zoals in scenario 3
is beschreven belangrijk. Zij heeft aangegeven dat het noodzakelijk is om de kennis en
expertise op de verschillende thema’s binnen cultuur en erfgoed goed te borgen. Het
organiseren van goede (externe) procesbegeleiding en het inzetten van specifieke expertise
op het gebied van cultuur en erfgoed is belangrijk. Zowel de al aanwezige kennis en ervaring
in het lokale culturele veld als ook daarbuiten.
2.1 Budget is nodig om proces te kunnen uitvoeren
Om het proces uit te kunnen voeren is een indicatief budget nodig van € 10.000,-. Dit budget
is bepaald op basis van eerdere ervaringen met processen en de inzet van (een) proces
ondersteunende organisatie(s). Het budget kan niet worden vrijgemaakt binnen het
programma ‘Cultuur is van iedereen!’ en dient daarom ter beschikking te worden gesteld uit
de algemene reserve.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 Participatie gebruikers en andere inwoners is moeilijk in te schatten
Duidelijk is dat er vanuit de culturele- en erfgoedorganisaties veel draagvlak bestaat om
zelf een bijdrage te leveren aan de nieuwe visie op cultuur en erfgoed te komen. De mate
waarin ‘gebruikers’ van culturele voorzieningen en andere inwoners een rol willen
vervullen hebben we nog niet getoetst. We kunnen dit moeilijker inschatten. De raad zou
behulpzaam kunnen zijn in het bekendmaken van dit proces en inwoners
enthousiasmeren voor deelname.
1.2 Mate van loslaten
Het geven van een belangrijke adviserende en meebeslissende rol aan de samenleving
vraagt voor een deel om loslaten. Dit risico perken we in door aan de voorkant duidelijke
kaders te stellen. We organiseren een bijeenkomst met raadsleden waarin we die kaders
te gaan formuleren, waarin een balans moet zitten voor ruimte voor deelnemers aan het
proces en kaders. Binnen het gekozen processcenario behoudt de gemeente in grote
mate de regie.
2.1 Het speelveld is breed
We hebben te maken met een breed speelveld variërend van lokale omroep,
muzieklessen en musea en van dorpsböke tot aan de instandhouding van beschermde
monumenten. Naast samenhang is het ook belangrijk om in dit brede speelveld focus en
onderscheid aan te brengen. Dit betekent ook dat we moeten thematiseren
Financiën
Om het proces uit te kunnen voeren is een indicatief budget nodig van € 10.000,-. Dit
budget is bepaald op basis van eerdere ervaringen met processen en de inzet van (een)
proces ondersteunende organisatie(s). Het budget kan niet worden vrijgemaakt binnen
het programma ‘Cultuur is van iedereen!’.
Door een meerderheid van de gemeenteraad is in een eerder stadium aangegeven
dat men bereid is hiervoor financiële middelen beschikbaar te stellen. We vragen de
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gemeenteraad hiervoor een krediet beschikbaar te stellen en hiervoor een beroep te
de doen op de algemene reserve.
Communicatie
Cultuur is een breed begrip. We bedoelen hier kunst, muziek, toneel, archeologie,
monumenten, media, musea, beeldende kunst en (culturele)evenementen. Maar cultuur
is ook hoe we met elkaar omgaan, wat we met elkaar beleven en hoe we naar dingen
kijken. Cultuur verbindt, draagt bij aan een leefbare samenleving, versterkt de lokale
identiteit en kwaliteit, zorgt voor nieuwe inkomensbronnen en nieuwe markten.
Om dat complexe en brede veld samenhang te geven is een nieuwe visie op cultuur en
erfgoed nodig. We willen deze visie samen met (culturele) organisaties en inwoners
ontwikkelen.
Initiatief, participatie en rol gemeente
We kiezen voor co-creatie van een nieuwe cultuur- en erfgoedvisie. De mate van
participatie voor de samenleving is: adviseren en (deels) meebeslissen. We vragen
culturele organisaties en inwoners om ideeën en oplossingen aan te dragen en laten hen
meedoen in het aangeven van prioriteiten.
Als gemeente houden we de regie op het proces grotendeels in handen en we zorgen
voor goede procesondersteuning. De gemeenteraad stelt aan de voorkant bepaalde
kaders en monitort het democratische proces.
Planning en evaluatie
Onderstaand schema geeft een globaal beeld van de verschillende fasen en activiteiten
binnen het te lopen proces en het bijbehorende tijdspad.
Fase
Agendering/thematisering

Advisering

Prioritering
Vaststelling

Activiteit
Raadsbesluit
Ontwikkelen en uitzetten
quickscan culturele veld
Aanvullende gesprekken
met lokale culturele
organisaties/experts
Kaders en thema’s
vaststellen door raad
Gebruikers en inwoners
interviewen + werving
‘visiemakers1’
Brede startbijeenkomst met
betrokkenen
Verdiepende
bijeenkomsten op thema
(clustering) met experts en
visiemakers
Vertaling/plaatsing van
thema’s in brede context
Via beslismodelbijeenkomst
komen tot prioriteiten
Komen tot conceptvisie
Terugkoppeling
conceptvisie
Besluit door college en
gemeenteraad.

1

Periode
25 juni 2019
Juni/juli 2019
Juli/augustus 2019
Begin september 2019
September 2019
Half/eind september 2019
Oktober/november 2019

December 2019
Januari 2020
Februari 2020
Februari/maart 2020
April 2020

Inwoners die één of meerdere kernopgaven samen met collega-visiemakers en vak experts van de
gemeente uitwerken en ontwikkelen tot toekomstbeelden die voorgelegd worden aan de gemeenteraad.
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Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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Raadsvergadering

: 25 juni 2019

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 mei 2019;
besluit:
1. in te stemmen met het gekozen processcenario 3 uit de bestuursopdracht Cultuur- en
Erfgoedvisie Berkelland 2020-2030, die onderdeel uitmaakt van dit besluit;
2. voor de uitvoering van het proces een krediet beschikbaar te stellen van € 10.000,en dit te dekken uit de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
25 juni 2019
de griffier,

de voorzitter,
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