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*Z00718A497D* 
 

Beslispunten 

1. De cultuurnota vast te stellen, met daarin de volgende uitgangspunten:  

a) Cultuurparticipatie als middel: we bieden kansen voor innovatie op het gebied van cultuur 

en welzijn.  

b) We verlengen de deelname aan ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ en verwachten structurele 

samenwerkingsafspraken tussen het primair onderwijs en culturele instellingen voor het 

bieden van een doorlopende leerlijn cultuureducatie aan basisschoolleerlingen. 

c) We gaan aan de slag met nieuwe kansen voor de bibliotheek. 

d) De inzet op de zichtbaarheid en bekendheid van kunst en cultuur blijft gelijk. 

e) We verminderen de inzet voor beeldende kunst in de openbare ruimte.   

 

2.       De (meerjarige) begrotingswijziging vast te stellen uit de reserve kunst en cultuur. 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Het is vier jaar geleden dat de gemeenteraad de cultuurnota ‘Cultuur in Leiderdorp 

2012-2015’ vaststelde. We willen een vervolg geven aan ons cultuurbeleid. Hiervoor 

is nieuw beleid opgesteld op basis van de evaluatie van het beleid van de 

voorgaande periode, het coalitieakkoord en in lijn met actuele ontwikkelingen.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

 Het beleid is voorgelegd aan het cultuurplatform, dat de mogelijkheid heeft gehad te 

reageren op het concept. Voor vaststelling van het beleid is de burger van 

Leiderdorp formeel geraadpleegd. De reacties hebben geen wijziging in de concept 

cultuurnota voortgebracht. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 
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 Hangt samen met minimabeleid, welzijn (Sociale Domein), cultuurhistorisch beleid, 

maatschappelijke structuurvisie, onderwijs, accommodatiebeleid en recreatie. 

Daarnaast neemt de gemeente deel aan de erfgoedlijn Limes, opgezet op 

provinciaal niveau.  

 

2 Beoogd effect 

Invulling geven aan de verantwoordelijkheid van de gemeente om het mogelijk te maken 

voor alle inwoners deel te nemen aan cultuur. 

 
3 Argumenten 

1.1. De gemeenteraad is het bevoegde orgaan. 

Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om de inhoudelijke kaders vast te stellen, op 

basis waarvan de uitgangspunten van de cultuurnota door uw college nader uitgewerkt 

kunnen worden. 

 

1.2. De inspraakverordening is gevolgd. 

Het beleid is voorgelegd aan het cultuurplatform, dat de mogelijkheid heeft gehad te 

reageren op het concept. Hieruit zijn al aanpassingen in de conceptnota gedaan, nog voor 

de inspraakperiode. Voor vaststelling van het beleid is de burger van Leiderdorp formeel 

geraadpleegd. Deze reacties hebben geen aanleiding/noodzaak tot wijziging in de concept 

cultuurnota voortgebracht.  

 

2.1 Er wordt bij de concept cultuurnota uitgegaan van het beschikbare budget in 

meerjarenperspectief.  

Dekking van de actiepunten komt deels vanuit bestaande posten in de exploitatie en voor 

een deel is het voorstel deze te onttrekken vanuit de reserve kunst en cultuur, zoals de 

afgelopen 4 jaar ook is gedaan. Aan deze reserve wordt jaarlijks een bedrag van € 9.925,- 

toegevoegd. De geschatte stand van de reserve per 1-1-2016 bedraagt € 25.893,-. Alleen 

uitgaande van deze reserve en de jaarlijkse toevoeging, kent de cultuurnota voor de 

diverse ambities en actiepunten een volledige dekking. Zie volgende 
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tabel:

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Het behalen van de ambities is sterk afhankelijk van het culturele veld. 

Zonder medewerking van en samenwerking met de culturele organisaties is het behalen 

van de ambities niet mogelijk. De betrokkenen hebben in voorbereiding op de nota 

aangegeven bereidwillig te zijn vanuit hun eigen mogelijkheden een bijdrage te leveren 

aan de versterking van cultuur in Leiderdorp. De faciliterende rol van de gemeente is hierin 

van groot belang. 

 

2.1 Het cultuurbeleid wordt bijna compleet afhankelijk van de jaarlijkse dotatie.  

Bij uitvoering van het voorgestelde beleid zal de reserve kunst en cultuur naar schatting 

ultimo 2019 € 1.168,- bedragen.  

 

5 Duurzaamheid 

n.v.t. 
 

6 Communicatie en participatie 

De uitvoering van de cultuurdoelstellingen zullen samen met de culturele instellingen en 

inwoners van Leiderdorp tot uiting komen.  
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7 Kosten, baten en dekking 

Cultuurnota 2016 2016 2017 2018 2019 Dekking:

Ten laste van Cultuurbudgetten:

Cultuureducatie 14.688 14.688 14.688 14.688 6248007 Lokaal Onderwijs (Cultuur)

Kunstcommissie 6.257 6.257 6.257 6.257 6254001 Kunst

Heemtuin 15.000 15.000 7.500 0 6254001 Kunst

Totaal 35.945 35.945 28.445 20.945

Ten laste van de reserve Kunst en Cultuur

Kansbudget 7.500 7.500 5.000 5.000 Reserve

Communicatie -website 5.000 3.000 2.500 1.000 Reserve

Communicatie cultuurnetwerk 1.000 1.000 1.000 1.000 Reserve

Communicatie kunst in de openb. ruimte 5.000 0 0 0 Reserve

Burgerpanel 0 2.500 0 2.500 Reserve

Onvoorzien, overige 1.000 1.000 1.000 1.000 Reserve

Totale onttrekking reserve 19.500 15.000 9.500 10.500

Reserve Kunst en Cultuur stand per 1-1 15.968 6.393 1.318 1.743

Jaarlijkse dotatie 9.925 9.925 9.925 9.925

Onttrekking vanuit de Cultuurnota 2016 -19.500 -15.000 -9.500 -10.500

Stand per 31-12 6.393 1.318 1.743 1.168  

 

8 Evaluatie 

De nota zal aan het einde van zijn termijn (2019) worden geëvalueerd. Deze 

aanbevelingen zullen mee worden genomen in de ontwikkeling van een vervolgnota. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen: 
1. Concept Cultuurnota 


