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Samenvatting
Wij stellen u voor de visie Kunst en cultuur in Steenwijkerland 2019-2022 - Kansen door verbinden vast te stellen.
De uitwerking van de visie vindt mede plaats op basis van de vaststelling ambitiekaart Mijn
Steenwijkerland en de gemeentebegroting 2019-2022.

Beschrijving
Inleiding
Tijdens de behandeling van de Cultuuragenda Steenwijkerland in de Politieke markt van 20 september
2016 heeft u geconstateerd dat in het uitvoeringsdocument een cultuurvisie ontbrak.
Deze constatering hebben wij omgezet in het voornemen om te komen tot een breed gedragen
cultuurvisie, waarvoor wij uit meerdere bronnen hebben geput. De visie en beleidsvoornemens zijn
allereerst gebaseerd op de eerder genoemde Cultuuragenda Steenwijkerland, die inzicht geeft in de
actuele ontwikkelingen en de (gewenste) toekomst van de Steenwijkerlander cultuursector. Daarnaast
hebben we gesprekken gevoerd met de culturele instellingen De Meenthe, bibliotheek Kop van
Overijssel en Scala evenals met de musea en historische verenigingen.
In januari 2017 zijn er drie openbare debatavonden georganiseerd rondom het thema "cultuur in
Steenwijkerland". Doel was om in contact te treden met inwoners, verenigingen, scholen,
organisaties, culturele instellingen, kunstenaars en iedereen die mee wilde debatteren over het
thema.Tijdens een raadsinformatieavond op 26 september 2017 is er een presentatie geweest van de
feedback, inzichten en nieuwe ideeën die tijdens deze druk bezochte avonden zijn gedeeld.
Dit heeft geresulteerd in de conceptvisie Kunst en cultuur in Steenwijkerland 2018-2021 waarover wij
in de Politieke markt van 20 februari 2018 om uw advies hebben gevraagd.
Uit de adviezen die wij van u kregen hebben wij geconcludeerd dat u onze visie en de daarbij gestelde
prioriteiten op kunst en cultuur in Steenwijkerland onderschrijft. U heeft extra aandacht gevraagd
voor:
 de vrijwilligers in de culturele sector; zij zijn tenslotte de kurk waarop het culturele leven in
onze gemeente (grotendeels) drijft;
 de verschillende doelgroepen;

Politieke Markt - 16 oktober 2018 -

1/3

 prestatieafspraken op het gebied van subsidie voor de drie grote professionele instellingen; de
Meenthe, bibliotheek Kop van Overijssel en Scala;
 stimuleren en versterken van de samenwerking tussen cultuur en de beleidsvelden onderwijs,
recreatie & toerisme en erfgoed.
Ook heeft u aandacht gevraagd voor de uitwerking van de prioriteiten, omdat hierover nog niets werd
vermeld.
Om aan te geven wat wij in onze gemeente hebben op cultureel gebied is een hoofdstuk 4
toegevoegd waarin we beschrijven wat er allemaal is en wat de uitdagingen zijn. Ook hebben wij
de doelstellingen aangescherpt en door toevoeging van hoofdstuk 9 geven we de uitwerking van de
prioriteiten aan.
Dit heeft geresulteerd in de conceptvisie Kunst en cultuur in Steenwijkerland 2019-2022 - Kansen door
verbinden.
Voorstel
Voorgesteld wordt om de visie op Kunst en cultuur in Steenwijkerland 2019-2022 - Kansen door
verbinden - vast te stellen.
Argumenten
Belangrijke uitgangspunten bij de totstandkoming van de visie zijn de in januari 2017 in het veld
opgehaalde wensen, aandachtspunten en prioriteiten. Wij hebben de conceptvisie Kansen door
verbinden dan ook weer voorgelegd aan onze inwoners en betrokken culturele instellingen.
Op basis van de uitkomsten van de debatavonden van september 2018 hebben wij de visie verder
aangescherpt met betrekking tot:





jongerencultuur
toelichting op de integrale aanpak sport, welzijn en cultuur
betere duiding bij netwerkvorming/culturele raad
professionalisering van het culturele veld vervangen door het toekomstbestendig maken van
de verenigingen.

Voor u ligt nu de breed gedragen visie Kansen door Verbinden - Kunst en cultuur in Steenwijkerland
2019-2022.
Hierin maken wij ons sterk voor een bloeiende cultuursector. Met een breed, aantrekkelijk én
herkenbaar aanbod aan kunst en cultuur. Een toegankelijk aanbod dat jong én oud stimuleert om mee
te doen. Wij geloven in het belang van cultuur als pijler van onze identiteit, als verbinder met andere
leefgebieden én als stimulator van onze lokale economie. Wij zien een cultuursector die zich met
name richt op onze cultuurhistorische trots, ons rijke verenigingsleven en cultuureducatie. Daarbij zien
we samenwerking binnen én buiten de cultuursector als sleutel tot succes. We geloven in de eigen
kracht van onze inwoners en die van de cultuurinstellingen en verenigingen zelf. Op die manier zorgen
we met elkaar voor een duurzame cultuursector, klaar voor de toekomst.
Deze visie én de daarbij gestelde prioriteiten werden breed gedragen tijdens de
debatavonden. De levendige discussies hadden vooral betrekking op de uitvoering van het
cultuurbeleid. Wij willen dan ook graag aan de wens tegemoet komen om het culturele veld hier ook
weer bij te betrekken. Nadat de visie door uw raad is vastgesteld zullen wij voor de uitvoering van dit
cultuurbeleid in het eerste kwartaal van 2019 een plan van aanpak vaststellen.
Kanttekeningen en risico’s
Niet van toepassing.
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Duurzaamheid en social return
Niet van toepassing.
Financiële toelichting
De uitvoering van de visie kunst en cultuur in Steenwijkerland 2019-2022 is verwerkt in de
ambitiekaart Mijn Steenwijkerland en de gemeentebegroting 2019-2022.
Naast het reguliere cultuurbudget ter hoogte van € 2.039.402 is in de gemeentebegroting 20192022 voor de uitvoering opgenomen:
 een stimuleringsbudget van € 60.000
 € 30.000 voor de inzet van een cultuurmakelaar en
 € 20.000 voor de lokale omroep
Participatie en communicatie
De conceptvisie Kunst en cultuur in Steenwijkerland 2019-2022 is ook weer voorgelegd aan het
culturele veld tijdens bijeenkomsten op 10 september in Vollenhove en op 12 september in
Steenwijk. Degene die mee hebben gedaan aan de drie debatavonden in januari 2017 hebben een
persoonlijke uitnodiging ontvangen, de overige betrokkenen en belangstellenden zijn geïnformeerd via
advertenties in de Steenwijker Expres en via onze eigen website.
De uitkomsten van deze debatavonden zijn als bijlage toegevoegd.
Uitvoering en planning
In het eerste kwartaal van het jaar 2019 zal het Plan van aanpak met een uitvoeringsagenda worden
vastgesteld.

Besluit
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit de visie Kunst en cultuur in Steenwijkerland 2019-2022 - Kansen door
verbinden - vast te stellen.
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