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Afdeling:

  

 Beleid  Leiderdorp, 6-03-2012 

Onderwerp:  Cultuurnota Cultuur in 

Leiderdorp 2012-2015 

   

 

De raad van de gemeente Leiderdorp; 

gelezen het voorstel van 6 maart 2012, nr. 2012i00438; 

gezien het advies van commissie Bestuur en Maatschappij van 19 maart 2012; 

 

b e s l u i t: 

 

1. De uitgangspunten van het cultuurbeleid zoals uitgewerkt in de cultuurnota Cultuur in 

Leiderdorp 2012-2015 vast te stellen: 

a. de gemeente draagt zorg voor de voorzieningen die zij voor de lokale culturele 

infrastructuur noodzakelijk acht. 

b. de gemeente de maakt deelname aan cultuur voor alle burgers mogelijk.  

c. de gemeente neemt hierin een faciliterende rol in. 

d. de verbinding met aanpalende beleidsterreinen behouden blijft. 

e. de beleidslijn van de nota Van Klei Naar Kunst voor de beeldende kunst in de 

openbare ruimte in stand gehouden wordt. 

f. de situatie nu bepalend is voor het ambitieniveau van het beleid de komende jaren. 

g. de inzet voor cultuur zich kenmerkt door versterking van dat wat er nu al is. 

2. Akkoord te gaan met de uitwerking van het cultuurbeleid conform deze uitgangspunten 

in 5 ambities (Hoofdstuk 4 van de nota): 

a. Zichtbaarheid cultuur in Leiderdorp vergroten 

b. Verbeteren van de samenhang in het aanbod 

c. Kunst in de openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit 

d. Basisaanbod cultuureducatie verzorgen 

e. Subsidiëring cultuur waar nodig 

3. Akkoord te gaan met de financiële verantwoording en onttrekking van de benodigde 

middelen aan de reserve kunst en cultuur (zie financieel kader). 

4. In te stemmen met de bijbehorende begrotingswijzigingen: 
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 In 2012 

 Programma 3 verhoging lasten € 15.741 

 Resultaatbestemming verhoging baten € 15.741 

 Reserve kunst en cultuur verhoging onttrekking € 15.741 

 Saldo begroting neutraal.  

In 2013 

 Programma 3 verhoging lasten € 15.741 

 Resultaatbestemming verhoging baten € 15.741 

 Reserve kunst en cultuur verhoging onttrekking € 15.741 

 Saldo begroting neutraal.  

In 2014 

 Programma 3 verhoging lasten € 12.741 

 Resultaatbestemming verhoging baten € 12.741 

 Reserve kunst en cultuur verhoging onttrekking € 12.741 

 Saldo begroting neutraal 

In 2015 

 Programma 3 verhoging lasten € 10.241 

 Resultaatbestemming verhoging baten € 10.241 

 Reserve kunst en cultuur verhoging onttrekking € 10.241 

Saldo begroting neutraal 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van  

de raad van Leiderdorp op 2 april 2012, 

 

de griffier, 

 

 

mevrouw J.C. Zantingh 

 

 

de voorzitter, 

 

 

mevrouw L.M. Driessen-Jansen 
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