
AMENDEMENT 

 

 
Voorstel nr. 1 
 

 
Onderwerp: Cultuur in Leiderdorp 2012-2015, concept cultuurnota maart 2012 
 

 
De raad van de gemeente Leiderdorp in vergadering bijeen d.d. 2 april 2012 
 

 
Ondergetekenden stellen voor de nota als volgt te wijzigen: 
 

1) Toevoegen aan de vijf geformuleerde ambities op pagina 5: 

 6. Bevorderen van de kwaliteit van cultuur in Leiderdorp; 

 7. Bevorderen van de samenwerking tussen de gesubsidieerde instellingen en              
verenigingen. 

2) De tekst onder paragraaf 2.1.4. (pagina 12) waar het gaat om lessen en cursussen 
aan vullen met: “Naast BplusC bieden ook LVU en Stichting MOL lessen en 
cursussen aan en er is sprake is van een aanzienlijke overlap in deze tussen BplusC, 
LVU en MOL. Een betere afstemming in deze is gewenst.” 

3) De zinnen “Samenhang en afstemming moet overigens niet leiden tot het opleggen 
van samenwerking door de gemeente. Samenwerking komt tot stand waar dat kan, 
maar het kan niet een voorwaarde zijn, het moet uit zichzelf ontstaan” (pagina 22; 
paragraaf 3.1.1.) vervangen door: “Inhoud van kunst en cultuur is in een 
democratische samenleving vrij, maar het bevorderen van samenhang, afstemming 
en kwaliteit mag en moet door de Gemeente daar waar mogelijk (bijvoorbeeld via 
subsidievoorwaarden) worden gestimuleerd”.  

 

 
Toelichting: 
 
Kunst en Cultuur en de diverse uitingen daarvan zijn van wezenlijk belang voor zowel 
individuen als voor de samenleving in zijn geheel. Kunst en cultuur behoren echter in de visie 
van velen niet tot de directe materialistische economische factoren en zijn daarmee 
kwetsbaar. Gezien het maatschappelijk belang dienen ze dus beschermd te worden en de 
overheid heeft daarin een belangrijke taak.  
De concept cultuurnota heeft echter een beperkt ambitieniveau. Zo wordt er geen enkele 
ambitie uitgesproken om tot kwaliteitsbevordering te komen. Verder wordt er in de nota geen 
aandacht besteed aan het feit dat naast BplusC ook LVU en Stichting MOL cursussen en 
lessen aanbieden en aan de gevolgen daarvan. Ook al constateert de nota dat er binnen het 
cultuurveld in Leiderdorp sprake is van versnippering  en “eilandjes” en dat er meer 
samenwerking zou moeten komen gaat het College er niet toe over samenwerking tussen 
verenigingen en instellingen te stimuleren, bijvoorbeeld via de subsidievoorwaarden.   
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