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Afdeling:   Beleid  Leiderdorp, 6-03-2012 

Onderwerp: Cultuurnota Cultuur in 

Leiderdorp 2012-2015 

 Aan de raad.  
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Beslispunten 

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: 

 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 
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 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 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In november 2010 heeft de raad van de gemeente Leiderdorp het college in een motie 

opgeroepen tot het ontwikkelen van een cultuurnota. Met dit voorstel en bijgevoegde nota 

voldoen wij aan deze opdracht. Het cultuurbeleid zoals dat in de nota uiteengezet wordt, 

laat zich vormen vanuit de gedachte dat de gemeente zorg draagt voor de voorzieningen 

die zij voor de lokale culturele infrastructuur noodzakelijk acht en de verantwoordelijkheid 

die de gemeente heeft in het mogelijk maken van deelname aan cultuur voor 

Leiderdorpers.  

 

1.b Voorgeschiedenis 

In de nota is uitgegaan van de huidige situatie van de cultuur in Leiderdorp. Als basis voor 

het gemeentelijke cultuurbeleid is de handreiking gemeentelijk cultuurbeleid van de VNG 

gebruikt, waarbij het ringenmodel van de culturele infrastructuur de maatstaf vormt voor 

het ambitieniveau van Leiderdorp. De nota is tot stand gekomen door een inventarisatie 

van de bestaande gemeentelijke activiteiten, beleidsstukken en middelen. Daarnaast 

hebben gesprekken met Leiderdorpse cultuurdragers en een bijeenkomst met culturele 

instellingen de nodige informatie en behoefte van het veld geleverd. Met een 

sterkte/zwakte-analyse zijn de uitkomsten samengevoegd en is de basis gevormd voor de 

beleidsambities voor de komende jaren. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Diverse aspecten van het cultuurbeleid vindt zijn uitwerking bij aanpalende beleidsvelden, 

met name onderwijs, jeugd, vrijwilligersbeleid, welzijn en accommodatiebeleid. 
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2 Beoogd effect 

Versterken van de cultuur in Leiderdorp door uitvoering te geven aan de ambities en 

daaraan gekoppelde actiepunten, zoals opgenomen in de nota Cultuur in Leiderdorp 2012-

2015. 

 

3 Argumenten 

 

1.1 De nota biedt kaders voor het door het college uit te voeren beleid 

Aan de basis van het beleid staat de positie van het college en de rol die de gemeente in 

het cultuurbeleid uitdraagt. Hierbij is aangesloten bij het ringenmodel van de Handreiking 

gemeentelijke cultuurbeleid van de VNG. 

 

1.2 de bestaande situatie is het vertrekpunt voor het cultuurbeleid 

Leiderdorp kent tot op heden geen overkoepelend cultuurbeleid. De cultuurnota Cultuur in 

Leiderdorp 2012-2015 speelt in op deze beleidsleemte en vertaalt de verantwoordelijkheid 

die de gemeente heeft in om Leiderdorpers de mogelijkheid hebben aan cultuur te kunnen 

deelnemen in een vijftal ambities. 

 

2.1 de ambities zijn gebaseerd op een sterkte/zwakte analyse 

Het ambitieniveau staat in verhouding tot de huidige situatie en de behoefte aan 

versterking op een aantal punten. Het ambitieniveau is haalbaar binnen de beschikbare 

middelen en ambtelijke capaciteit. De ambities dragen bij aan het versterken van de 

zwaktes die nu actueel zijn. De looptijd tot en met 2015 maakt het mogelijk om de ambities 

te verwezenlijken en in te bedden in de gemeentelijke organisatie en de Leiderdorpse 

samenleving. 

 

2.2 het culturele veld is betrokken bij de totstandkoming van de nota 

De behoeften en knelpunten van de betrokkenen zijn als input voor de nota meegenomen. 

Daarnaast heeft de nota ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode zijn er diverse 

reacties binnengekomen. De reacties op de conceptnota waren waardevol voor de verdere 

uitvoering van het beleid, maar hebben niet geleid tot aanpassing van de uitgangspunten 

en ambities. 
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3.1 Er is uitgegaan van het beschikbare budget op meerjaren perspectief 

Vertrekpunt hierbij is de stand van de reserve kunst en cultuur per 1-1-2012, een jaarlijkse 

onttrekking uit de reserve volgens de financiële verantwoording en de instandhouding van 

de jaarlijkse dotatie in de reserve kunst en cultuur, conform Van Klei Naar Kunst. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

1.1 Draagvlak in het culturele veld is van belang 

Tijdens de bijeenkomst van culturele organisaties die in het kader van de cultuurnota is 

georganiseerd bleek dat zij enthousiast zijn over het versterken van de cultuur in 

Leiderdorp. De organisaties hebben hiervoor diverse punten aangedragen die aansluiten 

bij de ambities in de nota. Het ambitieniveau van de nota hangt samen met de inzet die de 

culturele organisaties kunnen en willen leveren. De reacties en inbreng van de culturele 

organisaties geven weer dat er draagvlak bestaat voor het versterken van de cultuur in 

Leiderdorp. 

 

5 Milieu 

nvt 

 

6 Communicatie en participatie 

Culturele organisaties zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de nota en worden 

actief benaderd om deel te nemen aan de uitwerking van de ambities. De nota heeft 4 

weken ter inzage gelegen. 

 

7 Kosten, baten en dekking 

Kosten vinden dekking uit de reserve kunst en cultuur volgens onderstaand schema: 

Ambitie 1: Zichtbaarheid cultuur in Leiderdorp vergroten 

Actiepunt Begroting 

  2012 2013 2014 2015 

1. Versterken communicatie 

cultuur 

5.000 5.000 2.500 2.500 

2. Onderzoek culturele 

infrastructuur 

0 2.500 1.000 1.000 

3. Onderzoek 

cultuurbehoeftes inwoners 

2.500 0 2.500 0 
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4. Tentoonstellingsruimte Exploitatielasten 

gemeentelijke 

accommodaties 

idem idem idem 

Subtotaal 1 onttrekking 

reserve 

7.500 7.500 6.000 3.500 

Ambitie 2: Verbeteren van de samenhang in het aanbod 

Actiepunt Begroting 

  2012 2013 2014 2015 

5. Oprichting Cultuurnetwerk 2.500 2.500 1.000 1.000 

6. Uitmarkt p.m. p.m. p.m. p.m. 

Subtotaal 2 onttrekking 

reserve 

2.500 2.500 1.000 1.000 

Ambitie 3: Kunst in de openbare ruimte blijft van hoge kwaliteit 

Actiepunt Begroting 

  2012 2013 2014 2015 

7. Onderhoud kunst in de 

openbare ruimte 

9.028 9.028 9.028 9.028 

8. Beeldentuin in de Heemtuin 

continueren 

15.000  

(reeds bestemd: € 

9.259) 

15.000  

(idem) 

15.000  

(idem) 

15.000  

(idem) 

9. Kunst of culturele projecten 

bij infrastructurele 

veranderingen 

projectbudget idem idem idem 

10. Advisering commissie 

kunstzaken 

6.257 6.257 6.257 6.257 

Subtotaal 3 onttrekking 

reserve 

15.000 15.000 15.000 15.000 

Ambitie 4: Basisaanbod cultuureducatie verzorgen 

Actiepunt Begroting 

  2012 2013 2014 2015 

11. Behoud cultuureducatie 7.754 7.754 7.754 7.754 

Subtotaal 4 onttrekking 

reserve 

- - - - 
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Ambitie 5: Subsidiëring cultuur waar nodig 

Actiepunt Begroting 

  2012 2013 2014 2015 

12. Cultuurdoelen als basis 

voor subsidiëring 

subsidieprogramma idem idem idem 

  

Totaal onttrekking reserve kunst en cultuur op basis van deze nota 

  2012 2013 2014 2015 

Subtotaal 1 7.500 7.500 6.000 3.500 

Subtotaal 2 2.500 2.500 1.000 1.000 

Subtotaal 3 15.000 15.000 15.000 15.000 

Subtotaal 4 - - - - 

Totaal onttrekking 25.000 25.000 22.000 19.500 

 

 

8 Evaluatie 

nvt 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  L.M. Driessen-Jansen 

 

 

 

 

Bijlagen:  

1. Cultuurnota Cultuur in Leiderdorp 2012-2015 


