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Geachte leden van de gemeenteraad en college,
Het college van burgemeester en wethouders stelt via een wijziging van de begroting 2021 voor om
voor drie jaar € 120.000,00 (€ 40.000 per jaar) te besteden aan een sportcoördinator ( 0,6 fte ?).
Gezien vanuit de maatschappelijke agenda van de gemeente lijkt het een goede zaak dat uitvoering
wordt gegeven aan het sportakkoord door het aanstellen van een sportcoördinator. De
Cultuurfabriek vindt het jammer dat alleen voor de sportsector (sportakkoord) wordt
geargumenteerd om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de doelen van de
maatschappelijke agenda . De culturele sector draagt immers ook bij aan dezelfde doelen . Met de
culturele sector is echter tot nu toe nog geen gesprek gevoerd, laat staan gepland , over de behoefte
aan ondersteuning voor het realiseren van de doelen van de maatschappelijke agenda . Het gaat bij
beide sectoren om hetzelfde netwerk van organisaties en doelgroepen.
In de maatschappelijke agenda staat het volgende.
' Door samen te werken en samen te delen worden we samen sterker. Een sterker Voorschoten is een
nog mooier Voorschoten . Een Voorschoten waar iedereen mee kan doen. Om meedoen voor iedereen
mogelijk te maken zijn verbindingen nodig ; verbindingen tussen jong en oud en verbindingen tussen
cultuur, welzijn, sport, zorg, gezondheid onder
Door meer integratie tussen de sectoren sport en cultuur tot stand te brengen komen er meer
verbindingen met organisaties, worden er meer inwoners van Voorschoten bereikt en ontstaat er
'een sterker Voorschoten en een Voorschoten waar iedereen mee kan doen '
De Cultuurfabriek geeft de gemeenteraad en het college in overweging om een coördinatorschap te
organiseren voor alle organisaties die meewerken aan het realiseren van de maatschappelijke
agenda . Gezien de verschillende werkvelden, met specifieke deskundigheden , zou dit werk door 2
(parttime) medewerkers moeten worden ingevuld die nauw samenwerken; een voor sport en
scouting en een voor cultuur en cultureel erfgoed. Als deze functies worden ondergebracht bij
Voorschoten Voor Elkaar is kennis over het netwerk van het maatschappelijk veld al grotendeels in
kaart gebracht en zijn al vele contacten binnen dit netwerk bekend.
Specifieke taken voor de cultuurcoördinator zouden kunnen zijn o.a. het vergroten van
cultuurparticipatie en cultuureducatie. Dit in samenwerking met de gemeente, de Voorschotense
culturele organisaties/cultureel erfgoed en onderwijs, ouderen- en welzijnsorganisaties. De leden van
Cultuurfabriek hebben de afgelopen jaren al de nodige verbindingen tot stand gebracht en ervaring
opgedaan en kunnen voor de cultuur- en sportcoördinator een belangrijke partner zijn
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Door het aanstellen van een cultuurcoördinator naast een sportcoördinator komt er
meer evenredigheid in de besteding van de gelden in het Fonds maatschappelijke
agenda . Het Fonds met een bedrag van € 200.000,00 is bij raadsbesluit van 13 juni 2019 ingesteld
voor de uitvoering van de maatschappelijke agenda ten behoeve van Sport, Cultuur, Cultureel
erfgoed en scouting. Omdat ons voorstel voor een aanstelling van 2 parttimers meer budget vraagt is
onze suggestie om eventueel naar financiële aanvulling te zoeken bij externe financieringsbronnen
van andere overheden en fondsen. Tot slot geeft de Cultuurfabriek de gemeenteraad en het college
in overweging om de sport -en cultuurcoördinatoren een budget ter beschikking te stellen voor
innovatieve projecten .
Met hartelijke groet,
Namens bestuur en werkgroep Belangenbehartiging Cultuurfabriek,
voorzitter van de
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Geachte leden van de Raad en College van Burgemeester en wethouders,
In bijgaande brief geven wij u in overweging om naast de sportcoördinator ook een cultuurcoördinator
aan te stellen. De redenen waarom staan in de brief.
Als er vragen zijn of iets is onduidelijk dan verneem ik het graag.
Hartelijke groet,
Bestuur en Werkgroep Belangenbehartiging
www.cultuurfabriekvoorschoten.nl
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