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Geachte commissieleden,
Bijgaand treft u aan het plan van aanpak “Herziening kunst- en cultuur visie”. Het bijgaande
Plan van Aanpak sturen wij ter kennisname voor uw vergadering van 10 oktober aanstaande.
Op 3 oktober aanstaande is er een podiumbijeenkomst over de visievorming.
Wij willen fase 1 begin 2014 afronden en de resultaten daarvan opiniërend met uw
raadscommissie bespreken
In de voorjaarsnota 2013 hebben wij een bezuiniging aangekondigd op Kunst en Cultuur. Die
bezuiniging noodzaakt tot een hernieuwde visie op de positie van de verschillende functies in
het kunst- en cultuurveld. De aangekondigde bezuiniging verwerken wij ook in de
programmabegroting 2015-2017.
Wij willen in fases komen tot de vaststelling van die hernieuwde visie.
Fase 1 is het streefbeeld: een visie met bijbehorende doelstellingen, die aangeven hoe het
Osse cultuurgebied er in de toekomst in grote lijnen uit zou moeten zien. Het is
richtinggevend voor het handelen op korte en middellange termijn.
Fase 2 is de uitwerking en vertaling van dit streefbeeld in organisatie en structuur.
Fase 3 betreft uiteindelijk de daadwerkelijke implementatie.
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Het plan van aanpak richt zich specifiek op fase 1, de visievorming. In die visievorming
betrekken we de verschillende stakeholders en personen die hebben laten weten een actieve
rol te willen spelen in dit proces. We willen dit een open proces laten zijn binnen duidelijke
kaders en met tijdgebonden resultaten. In het proces moet daarom ruimte zijn voor
creativiteit en niet-gedachte uitkomsten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,
De secretaris,

De burgemeester,

Drs. M.J.H. van Schaijk

Drs. W.J.L. Buijs-Glaudemans

