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1. Aanleiding

In het coalitieakkoord is onderstaande tekst opgenomen:
‘Vught heeft een rijk cultureel leven met activiteiten op vele verschillende locaties.
De komende bestuursperiode wil de coalitie de cultuurnota herijken. Deze nota is
verouderd en verdient een actualisatie.’
2. Opiniërende discussie in Commissie Bestuur
Voor u liggen de conceptuitgangspunten voor de cultuurnota 2020-2023. Wij vragen
u de uitgangspunten in een opiniërende discussie te bespreken. Wij nemen uw
aandachtspunten mee bij de vorming van de definitieve conceptnotitie die wij u in
december ter besluitvorming voorleggen.
3. Helvoirt
In de voorbereiding van een definitief concept cultuurnota, hebben wij al
verschillende stappen gezet in het vergaren van input voor de notitie. De laatste in
de rij is de bijeenkomst voor culturele organisaties uit Vught op 27 mei jl. in het
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gemeentekantoor. Met het oog op de naderende samenvoeging met Helvoirt hebben
we, met instemming van het gemeentebestuur van Haaren, ook de culturele
organisaties uit Helvoirt voor de bijeenkomst uitgenodigd.
4. Bijeenkomst 27 mei
Met ruim 30 organisaties is gesproken over de toekomst van cultuur in Vught
waarbij we onder het begrip cultuur ook kunst en cultureel erfgoed verstaan. Er is
enthousiast discussie gevoerd aan de hand van stellingen en vragen over zaken die
de organisaties zelf raken, maar ook over bestaand beleid en landelijke en lokale
ontwikkelingen. Diverse thema’s kwamen daarbij aan bod zoals: samenwerking,
nieuwe doelgroepen, inclusiviteit en toegankelijkheid (in de zin van deelname), de
rol van de gemeente, de rol van organisaties zelf en hun organisatievermogen,
ondersteuning en knelpunten. Ook hebben enkele organisaties aangegeven wat ze
wilden behouden of vernieuwen.
5. Eerste concept uitgangspunten nieuw cultuurbeleid
De uitkomsten van de bijeenkomst zijn, samen met relevante input uit bestaand
beleid en beleidsontwikkelingen, in voorliggende notitie verwerkt tot een 6-tal
uitgangspunten voor nieuw cultuurbeleid voor Vught. In de eindversie nemen wij ook
een uitvoeringsprogramma op met concrete acties en een planning verdeeld over
periode van vier jaar. Het uitvoeringsprogramma komt als bijlage bij de uiteindelijke
notitie en het raadsvoorstel.
De uitkomsten van de bijeenkomst zijn op 2 september tijdens een
vervolgbijeenkomst bij het Cultuurcafé nader toegelicht aan de organisaties.
Daarnaast hebben wij op 24 september nog een speciale bijeenkomst belegd met
een divers samengestelde groep jongeren. De input uit alle bijeenkomsten en uw
aandachtspunten nemen wij mee bij de vaststelling van de definitieve
conceptnotitie.
Verzoek
U wordt gevraagd de notitie te bespreken en ons te voorzien van aandachtspunten
die wij mee kunnen nemen bij de verdere uitwerking van het raadsvoorstel.
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CONCEPT uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2020-2023

1.

Alle inwoners van Vught moeten in staat zijn deel te nemen aan culturele

activiteiten (inclusiviteit). Culturele organisaties dragen bij aan oplossingen
voor maatschappelijke vraagstukken
Dit uitgangspunt komt voort uit landelijke en provinciale ontwikkelingen in het
sociaal domein. Wij willen deze ontwikkelingen ook vertalen naar lokaal
cultuurbeleid. Het sluit aan bij de ‘lokale inclusie agenda’ en Vught als
zorggemeente. Daarmee introduceren we een nieuwe dimensie aan cultuur in Vught
en vragen de organisaties hun ambities hierin te tonen. Het opent nieuwe wegen en
samenwerkingsverbanden.

2.

De inwoners en organisaties geven inhoud aan het culturele aanbod, de

gemeente heeft hierbij voornamelijk een ondersteunende rol
Dit uitgangspunt spreekt uit dat de organisaties en inwoners van Vught een
leidende rol hebben in hoe het culturele leven er in Vught uit ziet. Legio voorbeelden
van eenmalige en jaarlijks terugkerende culturele evenementen laten de kracht van
de Vughtse organisaties zien. De rol van de gemeente hierbij bestaat uit het
ondersteunen en faciliteren van deze kwaliteiten zodat ze tot bloei komen. Soms is
de gemeente aanjager door partijen bij elkaar te brengen waar nodig om iets groters
te kunnen realiseren of om gaten in het cultureel aanbod te laten opvullen.

3.

Samenwerking leidt tot meer diversiteit in activiteiten, bevordert de

professionaliteit en levensvatbaarheid van culturele organisaties
Dit uitgangspunt sluit aan bij de vraag van organisaties. Ook wij zien dit als een van
de beste mogelijkheden om mooie culturele dingen in Vught te laten gebeuren. Het
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bevorderen van de samenwerking zagen we (vorige cultuurnota) en zien wij nog
steeds als een belangrijk gemeentelijk beleidsuitgangspunt.

4.

Voor hun persoonlijke ontwikkeling is het goed als jongeren opgroeien

met kennis van en in contact komen met cultuur
Dit uitgangspunt sluit aan bij bestaand succesvol gemeentelijk
cultuureducatiebeleid en wij zetten dat hiermee voort. We bereiken daarmee alle
jongeren in heel Vught. Zo is de start voor iedereen gelijk. Ook voor de minister van
Cultuur is dit een belangrijk speerpunt want het is opgenomen in het rijks
Cultuurbeleid 2021-2024. De Vughtse organisaties ondersteunen dit beleid en
worden er ook waar mogelijk bij betrokken.

5.

De fysieke leefomgeving is schouwplaats van cultuur, kunst en erfgoed

Vught ademt op vele plekken prominente historie. Het is goed dat we daar continu
bij stilstaan en bijdragen in het behoud hiervan. Cultureel erfgoed in het algemeen
draagt bij aan de kennis en het begrip over onze herkomst en wie we zijn. Het
uitgangspunt sluit o.a. aan bij de regionale ontwikkelingen op het gebied van
(cultureel) erfgoed. Ook denken wij hierbij aan behoud en of vernieuwing van kunst
in de openbare ruimte.

6.

Regionale samenwerking met als doel afstemming en versterking van

elkaars culturele activiteiten
Wat lokaal werkt, werkt regionaal ook. We zoeken actief de samenwerking op
cultureel gebied met onze buurgemeenten. Door samen te werken is het mogelijk
dat er lokaal aanbod ontstaat wat anders niet voorhanden is. Dit uitgangspunt wordt
ook gedragen door onze buurgemeenten.
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