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1. Projectopdracht 

Cultuurbeleid 3.0 

Ter inzage: 

1.    

 

Voorstel:  

1. Kennisnemen van de projectopdracht Cultuurbeleid 3.0; 

2. Opiniërend spreken over de wijze waarop de gemeenteraad betrokken dient te worden in het 

verdere proces van actualisering van het cultuurbeleid; 

3. Opiniërend te spreken over de in de projectopdracht opgenomen uitgangspunten en de 4 

gekozen thema’s.  
 

Samenvatting 

Herijking van het cultuurbeleid is één van de speerpuntdossiers in de collegeperiode 2014-2018. Op 

23 februari jl. hebben wij daartoe de projectopdracht Cultuurbeleid 3.0 vastgesteld. Met deze 

projectopdracht wordt de eerste stap gezet om te komen tot een actualisatie van het cultuurbeleid. In 

de projectopdracht staat beschreven op welke wijze en onder welke randvoorwaarden dit gebeurt. 

 

Een belangrijk uitgangspunt bij de actualisatie van het cultuurbeleid is dat van ‘verbindend bestuur’.  
De toevoeging 3.0 in de titel is hier een verwijzing naar. Naast het tot stand brengen van een nieuw 

cultuurbeleid samen met het culturele veld en andere belangstellenden, wordt er in de projectopdracht 

ook uitgegaan van inclusief beleid. Het gaat immers niet om beleid dat zich alleen focust op cultuur, 

maar om integraal beleid dat ook kijkt naar de samenhang met en de meerwaarde van cultuur voor 

andere beleidsterreinen.  

 

Een goed voorbeeld hiervan is de rol die cultuur kan spelen binnen de drie transities in het sociale 

domein. We vinden het dan ook belangrijk dat er niet alleen vanuit cultuur wordt gekeken naar de drie 

transities, maar vooral ook dat er vanuit de drie transities wordt gekeken naar wat cultuur kan bieden. 

 

Om het ‘verbindend bestuur’ en de communicatie gedurende het project goed vorm te geven wordt 

gebruik gemaakt van de methode Factor C. Eén van de vragen die hierbij aan bod komt is hoe we uw 

raad op een vroegtijdige manier kunnen betrekken bij het te actualiseren beleid. Een eerste stap hierin 

is om de projectopdracht ter kennisname aan u aan te bieden. Maar we willen hierbij nog een stapje 

verder gaan en deze gelegenheid aangrijpen om u opiniërend te laten spreken over de wijze waarop u 

betrokken wilt worden in het verdere proces van de actualisatie van de cultuurnota en over de 

uitgangspunten en de gekozen thema’s in de projectopdracht.  
 

Uiteraard staan wij daarnaast ook open voor alle andere suggesties en aandachtspunten die u ten 

aanzien van het proces en de inhoud van het te actualiseren cultuurbeleid heeft. 
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Wat willen we bereiken? 
Doel van dit proces is te komen tot een herijking van het cultuurbeleid dat is opgesteld met en voor 
Oosterhout. Maar ook in samenhang met andere beleidsterreinen. Een cultuurbeleid dat 
richtinggevend is voor de komende jaren.  
 

Wat gaan we daarvoor doen? 

Hoe we het proces van actualisatie van het cultuurbeleid willen vormgeven leest u in de bijgevoegde 

projectopdracht. 

 
Thema’s 
Omdat cultuur een erg breed begrip is, is het nodig dit enigszins in te kaderen. We willen daarom het 
cultuurbeleid op bouwen rondom de volgende vier hoofdthema’s:  Culturele identiteit en Infrastructuur   Cultuur en Sociaal   Cultuur en Educatie   Cultuur en Economie  
 
De bovenstaande thema’s sluiten nauw aan bij de doelstellingen van het cultuurbeleid. In deze 
thema’s worden de relaties en verbindingen met andere beleidsterreinen zichtbaar. Hieronder volgt 
een korte toelichting op deze thema’s. 
 
Culturele identiteit en Infrastructuur 
Het gaat hier om het cultuurprofiel van Oosterhout. Het cultuurprofiel omschrijft wat voor een culturele 
gemeente Oosterhout is en wat wel/niet past bij Oosterhout.  
 
Cultuur en Sociaal 
Het gaat hier om cultuur als middel om maatschappelijke doelen en kwetsbare doelgroepen te 
bereiken. Cultuur als middel om de participatie, de sociale samenhang, leefbaarheid en de 
zelfredzaamheid te vergroten.  
 
Met de drie transities heeft de gemeente extra verantwoordelijkheden gekregen voor een aantal 
kwetsbare groepen. Bezien dient te worden hoe cultuur c.q. het culturele voorzieningenniveau een 
bijdrage kan leveren aan deze nieuwe verantwoordelijkheden. 
 
Cultuur en Educatie 
Het gaat hier om hoe we in Oosterhout kennismaken met en deelnemen aan cultuur en hoe dit 
bijdraagt aan de talent- en competentie ontwikkeling en positief burgerschap van de inwoners van de 
gemeente Oosterhout (met name kinderen en jongeren van 4 t/m 18 jaar). Het gaat hier om de rol van 
H19 en Theek 5 en de samenwerking met het onderwijs en de amateurkunst. 
 
Cultuur en Economie 
Bij dit thema draait het om de vraag hoe kunst, cultuur en de culturele sector in samenwerking met het 
bedrijfsleven de Oosterhoutse economie kan versterken. Het gaat hierbij om de rol van cultuur bij de 
inrichting van openbare ruimtes, die bijdrage die cultuur kan leveren aan het economische imago van 
de gemeente Oosterhout en aan de gemeente Oosterhout als toeristische trekpleister. Een belangrijke 
vraag hierbij is ook of en hoe de Oosterhoutse culturele voorzieningen nog meer een regionale rol 
kunnen vervullen. 
 
Uitgangspunten 
Uitgangspunt bij het opstellen van het cultuurbeleid 3.0 is dat niet alleen de gemeente 'ervan is', maar 
dat vooral ook de stad een bijdrage levert. Dit geldt zowel voor de totstandkoming van het beleid als 
de uitvoering hiervan. We gaan dus uit van co-creatie.  
 

Recentelijk gevormd beleid rondom Theater de Bussel, de Bibliotheek en het Centrum voor de 

Kunsten worden als uitgangspunt genomen voor het cultuurbeleid 3.0. Uiteraard is het niet uitgesloten 

dat er verbeterpunten komen voor deze instellingen, maar deze moeten dan wel passen binnen de 

recentelijk geformuleerde beleidskaders. 

 

Daarnaast wordt er momenteel een onderzoek uitgevoerd naar het culturele vastgoed binnen de 

gemeente Oosterhout. De uitkomsten van dit onderzoek en de uitkomsten van het 

rekenkameronderzoek ‘Evaluatie Cultuurnota’ dienen beide als input voor het te actualiseren 
cultuurbeleid. 
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Wat mag het kosten? 

Naast de kosten verband houdend met de inzet van uren, worden de kosten geraamd op € 15.000. 
Deze kosten kunnen gedekt worden binnen de reguliere budgetten voor Cultuur.  

 

Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? 

Zie projectopdracht  


