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Cultuurvisie 2017-2020

Geadviseerd besluit
1.Instemmen met de Cultuurvisie 2017-2020 en bijgaand Uitvoeringsplan
2. Budget beschikbaar stellen voor het Uitvoeringsplan

Toelichting op beslispunten
Op 18 mei 2016 is de Cultuurvisie 2017-2020 in een Gecombineerde Commissievergadering
inhoudelijk besproken en heeft u het college gevraagd een uitvoeringsplan op te stellen, alvorens
een besluit te kunnen nemen over de Cultuurvisie. U verzocht het college inzichtelijk te maken hoe
de gemeente haar ambitie als kunstenaarsgemeente vorm wil geven. Met bijgaand uitvoeringsplan
leggen we de visie weer voor ter besluitvorming.
In de Cultuurnota 2017-2020 wordt aangegeven wat de komende vier jaar de speerpunten zijn op
het terrein van kunst en cultuur. In het bijgevoegde uitvoeringsplan komt met name naar voren
hoe de gemeente haar ambitie als kunstenaarsgemeente wil vorm geven.
Dit uitvoeringsplan vormt het startpunt om tot een kunstenaarsgemeente te komen. Daarbij is een
onderscheid gemaakt in randvoorwaarden en aandachtspunten. De randvoorwaarden dienen als
basis om van een kunstenaarsgemeente te kunnen spreken. De aandachtspunten zijn een
aanvulling/uitbreiding van het huidige aanbod, zodat het beter aansluit bij Renkum als
kunstenaarsgemeente. Kunstenaars en organisaties op het gebied van kunst en cultuur zijn
uitgenodigd om aan te geven hoe ze kunnen bijdragen om hieraan invulling te geven en wat daar
voor nodig is.
Met het vaststellen van deze visie in combinatie met het uitvoeringsplan hebben we als bestuur
een instrument in handen om het ambitieniveau 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.
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Kader
In het coalitieakkoord 2014-2018 heeft de raad 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.

Argumenten
1. Om invulling te geven aan de ontwikkeling van het zijn van een kunstenaarsgemeente vraagt
om vastlegging van een cultuurbeleid voor de komende jaren. Een visie en daarbij behorende
ambities is van belang om in een steeds veranderende omgeving bewuste keuzes te kunnen
maken.
2. Voor de groei van kunstenaarsgemeente in potentie naar een echte kunstenaarsgemeente zijn
er structureel en tijdelijk extra financiële middelen nodig om de ambitie waar te maken.

Kanttekeningen
Het in de nota geformuleerde ambitieniveau is hoog. Voor de uitvoering hiervan verwachten we
veel van de kunstenaars en culturele organisaties. Dit kan alleen slagen wanneer we deze
organisaties betrekken bij de ontwikkelingen. Het serieus nemen van het veld is belangrijk.
Om deze ambitie waar te maken zijn de huidige middelen te beperkt.
De speerpunten van het cultuurbeleid moeten ook integraal binnen de gemeente worden opgepakt
om een kunstenaarsgemeente te worden.

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
De gemeente vertrouwt er op dat inwoners, kunstenaars en culturele organisaties zelf hun ambities
willen en kunnen vormgeven en daartoe initiatieven ontplooien. Omdat wij zelf niet de voortrekker
zijn van initiatieven gaan we 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, op basis van het uitvoeringsplan. We willen toe naar een zo veel mogelijk planmatig
uitwerken van het programma, waarbij wij ondersteunen wat nodig en realistisch is.

Communicatie
Na besluitvorming wordt de nota gepubliceerd.

Financiële consequenties
Om uitvoering te geven aan de in deze Cultuurvisie 2017-2020 geformuleerde ambities is er op
basis van het Uitvoeringsplan een overzicht gemaakt van de benodigde financiële middelen.

Onderwerp

Cultuurvisie 2017-2020
Datum

Kenmerk

Pagina

11 april 2017

27316

2 van 3

Voorstel aan de raad
Naast de beschikbare budgetten in programma 1D, 6B en 6C, die structureel dekkend zijn, vragen
wij u om een projectbudget van € 97.000, verdeeld in 2018 € 45.000, 2019 € 28.000 en 2020 €
24.000. De financiële effecten worden in de Voorjaarsnota/Meerjarenbeleidsplan 2017 opgenomen.

Juridische consequenties
Niet van toepassing

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

Duurzaamheid
Met de uitvoering van deze Cultuurnota willen we inzetten op een duurzame ontwikkeling van
kunst & cultuur in de gemeente Renkum. Dit is mede afhankelijk van de input van de
belanghebbenden. De insteek is om initiatieven uit het culturele veld verder te stimuleren en te
verbinden. Daarbij is er aandacht voor verduurzaming, kunstenaars- en Airbornegemeente,
cultuureducatie en erfgoed.

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven
Ambitienivo lager vaststellen.
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