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Cultuurvisie

Geadviseerd besluit
Vaststellen van de Cultuurvisie 2016-2019

Toelichting op beslispunten
Alle inwoners, kunstenaars, ondernemers, recreanten en toeristen van de gemeente Renkum
moeten in staat zijn te genieten van een rijk en veelzijdig cultuuraanbod. Onze kwaliteiten op het
gebied kunst en cultuur in de gemeente willen wij behouden, toegankelijk maken en benutten voor
beleving. Wij willen de kernkwaliteiten van onze gemeente daarom versterken. Kunstenaars krijgen
de ruimte om te ondernemen, waarbij de gemeente een rol kan spelen door initiatieven van
inwoners, kunstenaars en culturele instellingen te faciliteren.
Wij verbinden kunst en cultuur expliciet aan het landschappelijke aspect. De gemeente Renkum wil
zo veel mogelijk inwoners en bezoekers die bijzondere relatie tussen landschap en kunst; tussen
natuur en cultuur laten ervaren.
Naast de eigen waarde van kunst en cultuur en het aantrekkelijker maken van de woonkwaliteit
zetten wij ook in op het economische en maatschappelijke belang van kunst en cultuur in onze
gemeente. De rol van de overheid op alle terreinen, dus ook in de kunst- en cultuursector is de
afgelopen jaren veranderd. Er ligt meer verantwoordelijkheid bij inwoners en organisaties en de
overheid regelt minder. De veranderende samenleving verwacht flexibiliteit en initiatieven van
inwoners, kunstenaars en culturele organisaties, maar ook van de gemeente.
In deze Cultuurvisie 2016-2019 wordt aangegeven wat de komende vier jaar de speerpunten zijn op
het terrein van kunst en cultuur.
Met het vaststellen van deze visie hebben wij als bestuur een instrument in handen om het
ambitienivo waar te kunnen maken.

Beoogd effect
Met deze Cultuurvisie wil de gemeente Renkum een samenhangend perspectief bieden, dat
kunstenaars, culturele instellingen, verenigingen, ondernemers, inwoners en bezoekers
mogelijkheden biedt om zich cultureel te uiten, te manifesteren, te participeren en zich te laten
inspireren.

Voorstel aan de raad
Kader
In het coalitieakkoord 2014-2018 heeft u het beleidskader geformuleerd voor deze raadsperiode.
Voor kunst en cultuur is hierover het volgende opgenomen: “De kernkwaliteiten van onze gemeente
-cultuurhistorie, Airborne, kunst en cultuur en landschap worden versterkt om de woonkwaliteit nog
aantrekkelijker te maken, economie te stimuleren en recreatie en toerisme te bevorderen”.
In de programmabegroting ondergebracht bij onderdelen 1D en 6C.
In de Wet tot behoud van cultuurbezit, de Wet op specifiek cultuurbeleid, de Monumentenwet, de
Museumwet, de Archiefwet, de Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars (WIK), de Mediawet en het
Auteursrecht zijn taken en bevoegdheden van overheden omschreven. Grote delen van de sector
cultuur zijn vrij van regelgeving, waardoor de gemeenten in onafhankelijkheid beleid kunnen
ontwikkelen.

Argumenten
Een visie en daarbij behorende ambities is van belang om in een steeds veranderende omgeving
bewuste keuzes te kunnen maken.

Kanttekeningen
Het in de visie geformuleerde ambitienivo is hoog. De middelen zijn gelimiteerd en toebedeeld aan
verschillende initiatieven. Per onderdeel is een zeer beperkte vrije ruimte.
Voor de uitvoering hiervan verwachten wij veel van de kunstenaars en culturele organisaties.
Om deze ambitie met de beperkte middelen te laten slagen is een verbinding vanuit de gemeente
onontbeerlijk. De speerpunten van het cultuurbeleid moeten integraal binnen de gemeente worden
opgepakt om de ambitie waar te maken.
We zitten in een transitie waarbij wij meer aan het culturele veld willen overlaten. Omdat wij zelf
niet de voortrekker zijn van initiatieven gaan wij kunstenaars en organisaties op het gebied van
kunst en cultuur uitnodigen om hieraan invulling te geven, aan te geven hoe ze kunnen bijdragen
en wat daar voor nodig is.

Draagvlak
De Cultuurvisie is opgesteld mede op basis van de vele gesprekken en bijeenkomsten die de
afgelopen jaren zijn gevoerd met de Renkumse kunst- en cultuursector en de maatschappelijke
partners en op basis van de evaluatie van de Cultuurvisie 2005-2015.

Aanpak/Uitvoering
Om uitvoering te geven aan de in deze Cultuurvisie 2016-2019 geformuleerde ambities zullen
kunstenaars en organisaties op het gebied van kunst en cultuur uitgenodigd worden aan te geven
hoe ze kunnen bijdragen om hieraan invulling te geven en wat daar voor nodig is.
Als basis voor de uitvoering van het speerpunt Landgoederen en Buitenplaatsen wordt een nieuwe
landgoederenvisie gemaakt. Voor het speerpunt Kunstenaarsgemeente ligt onze prioriteit bij de
realisatie van ZOOM. De resultaten van het onderzoek naar aanleiding van het rapport “De Slag
maken” zijn leidend voor de uitvoering van het speerpunt Airbornegeschiedenis.
Communicatie
Na besluitvorming wordt de visie gepubliceerd.
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Om uitvoering te geven aan de in deze Cultuurvisie 2016-2019 geformuleerde ambities gaan wij uit
van de bestaande financiële middelen en personele formatie.

Juridische consequenties
Niet van toepassing

WMO-aspecten
Kunst en Cultuur is een belangrijk onderdeel van de leefbaarheid binnen de gemeente Renkum.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven
Geen visie vaststellen.
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