Amendement: Cultuur te delegeren aan de cultuursector in de gemeente
Steenwijkerland
Voorstel nr.: 2018-RAAD-00048
Onderwerp: Visie kunst en cultuur Steenwijkerland 2019-2022: Kansen door verbinden
(besluitvormen)
De raad van de gemeente Steenwijkerland in vergadering bijeen …..
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor:
Besproken hebbende de visie kunst en cultuur Steenwijkerland 2019-2022: “Kansen door
verbinden”;
Constaterende dat:
Cultuur, net als de mens, evolueert;
wij ons verrijken door elementen uit andere culturen te onderzoeken en ze over te
nemen als we ons daar beter bij voelen;
andere culturen zich verrijken met elementen uit onze cultuur;
wij onze cultuur daardoor kunnen commercialiseren, bijvoorbeeld door buitenlandse
toeristen tegen betaling naar onze bloemencorso’s te halen;
deze cultuuruitwisseling en cultuurexploitatie in de visie niet concreet wordt gemaakt en
daardoor geen rekening wordt gehouden met verrijking mèt en verrijking dóór cultuur;
samenwerking tussen cultuur en de beleidsvelden onderwijs, recreatie & toerisme en
erfgoed gestimuleerd en versterkt moet worden;
onder 9.3 is vastgelegd: “Toekomstbestendig maken van de cultuursector” onder B. “In
overleg met het culturele veld overgaan tot het vormen van een netwerk/ culturele raad
en het taakgebied verder ontwikkelen”;
Overwegende dat:
de cultuursector in Steenwijkerland daarom gezamenlijk zelf een cultuurmakelaar dient
aan te stellen en/ of een cultuurplatform dient in te richten met als doel:
* het uitwerken van de cultuurvisie in een concrete visie (strategie) gericht op verrijking
mèt en verrijking dóór cultuur in de gemeente Steenwijkerland;
* de stimulerende maatregelen als genoemd in de nota door te voeren;
* te komen tot verregaande zelfregulering van de cultuursector in de gemeente
Steenwijkerland;

Stelt voor te amenderen: Beslispunt 1
De huidige regel te laten vervallen en te vervangen door:


De gemeenteraad besluit de visie Kunst en Cultuur in Steenwijkerland 2019-2022
- Kansen door verbinden –,
met inachtneming van de volgende aanpassing, vast te stellen:
Paragraaf 9.5 Aanscherpen eigen rol als stimulator en opdrachtgever
de bullet onder B. ‘Netwerkvorming/instellen culturele raad’ (blz. 32)


faciliteren en ondersteunen met een cultuurmakelaar

te wijzigen in:





de culturele sector op te dragen gezamenlijk een platform in te richten en/ of een
cultuurmakelaar aan te stellen, waardoor binnen een half jaar na vaststelling van
deze nota verrijking mèt en verrijking dóór cultuur in de gemeente Steenwijkerland
wordt uitgewerkt in een concrete visie; waardoor de stimulerende maatregelen als
genoemd in de nota worden doorgevoerd; en waardoor verregaande zelfregulering
van de culturele sector in de gemeente Steenwijkerland tot stand komt;
zowel het stimuleringsbudget als het budget voor de inzet van een cultuurmakelaar
hiervoor aan te wenden;
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