Sector/stafafdeling:

SLZ

Portefeuillehouder:

Wethouder Borgonjen

Ter behandeling in de vergadering van:
de commissie

samenleving d.d. 4 september 2017

de Raad

--

Onderwerp:
informatiedocument nota kunst en cultuur

Samenvatting
De nota kunst en cultuur wordt in twee fasen opgebouwd: een informatiedocument, waarin de
stand van zaken wordt beschreven, en een beleidsdeel. Bijgaand treft u het informatiedocument
aan. Het beleidsdeel komt in het najaar.

Gevraagde beslissing commissie:
1. Kennis nemen van het informatiedocument.

Gevraagde beslissing Raad:
1.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)
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Onderwerp:
informatiedocument nota kunst en cultuur

1.

Inleiding
Op 6 maart 2017 heeft uw commissie ingestemd met ons voorstel om t.b.v. een op
te stellen nota kunst en cultuur een budget ter beschikking te stellen.
Bureau BMC heeft vervolgens de opdracht gekregen de nota in concept op te
stellen. Dat gebeurt in twee fasen: een inventariserend deel (informatiedocument)
en een beleidsdeel.
Bijgaand treft u het inventariserend deel, het informatiedocument, aan. Het is
mede tot stand gekomen op basis van een tiental gesprekken met Brielse
sleutelfiguren en een bijeenkomst in de Sjoel op 6 juni 2017.
Het informatiedocument behandelt
a. de context waarin het Brielse kunst en cultuurbeleid zich afspeelt (landelijk,
provinciaal, lokaal, sectoraal);
b. het ontwikkelperspectief aan de hand van acht aspecten (collegeprogramma, rol
gemeente, koersdocument sociaal domein, strategisch economische visie,
evaluatie city management Brielle, beleidsplan Historisch Museum Den Briel 20172023, cultuurhuis en bibliotheek op school, gebiedsvisie Zwartewaal);
c. een sterkte en zwakte analyse en een aantal thema’s.
Tevens zijn de speerpunten uit de cultuurnota 2007-2010 geïnventariseerd en is
aangegeven wat de huidige situatie ervan is (bijlage 1). Ook zijn de gemeentelijke
uitgaven voor cultuur (in bredere zin) op een rijtje gezet (bijlage 2).
Het informatiedocument geeft inzicht in de huidige situatie van beleid en uitvoering
en levert daarmee tevens input voor de discussie over het beleidsdeel dat in het
najaar van 2017 volgt. Uw commissie kan (mede) op basis van dit document al
aanzetten/suggesties geven voor dat gewenste beleid. Vandaar dat niet alleen een
informerende, maar ook een opiniërende bespreking door de commissie wordt
voorgesteld. Zoals aangegeven zijn door BMC met een aantal sleutelfiguren al
gesprekken gevoerd en is een avond in juni belegd. De uitkomst daarvan wordt bij
het opstellen van het beleidsdeel betrokken.

2.

Beoogd effect
Bijdrage aan opstellen cultuurbeleid Brielle.

3.

Argumenten
Zie 1.

4.

Draagvlak en risico’s
Zie 1.
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5.

Aanpak / uitvoering
Het informatiedocument wordt behandeld in uw vergadering van 4 september
2017, zodat de uitkomst ervan betrokken kan worden bij het opstellen van het
beleidsdeel.
De bestuurlijke planning verder is:
26-9 bespreking concept in college en vrijgeven voor inspraak
12-10 inspraakbijeenkomst voor alle geïnteresseerden
14-11 vaststelling concept door college
27-11 bespreking concept in commissie SL
19-12 vaststelling door de raad

6.

Communicatie
Het informatiedocument wordt aan alle betrokkenen toe gezonden en tevens
gepubliceerd op de website, zodat eventuele opmerkingen kunnen worden
meegenomen bij de op- en vaststelling van het beleidsdeel.

7.

Kosten, baten en dekking
N.v.t.

Bijlage(n):




Informatiedocument Cultuur Brielle

bijlagen meezenden
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