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Beleidskeuze Een plaats als Leiderdorp kan zich dus 
concentreren op datgene dat je onder alle 
omstandigheden dicht in de buurt wilt hebben. 
Én, natuurlijk, op de bevordering van 
cultuurparticipatie. Voor een gemeente met 
een nu al gemiddeld betrekkelijk oude 
bevolking en een groeiend aandeel van 
ouderen, zou een focus op cultuurparticipatie 
van ouderen een belangrijk beleidsdoel moeten 
zijn. Natuurlijk worden in de nota daarover 
enkele goede opmerkingen gemaakt, maar in de 
daadwerkelijke beleidsvoornemens zien we dit 
onderwerp niet terug. 
 

Geen wijziging in nota:  
Voor ouderen wordt 
maatschappelijke 
participatie, op tal van 
wijzen, via het Wmo-beleid 
ondersteund en 
gestimuleerd. Daar waar 
mogelijk kan dat via 
cultuur, maar het is niet 
een specifiek speerpunt 
van het cultuurbeleid. De 
gemeente gaat er vanuit 
dat juist culturele 
organisaties zich weten 
aan te passen aan deze 
doelgroepen en een 
passend aanbod creëren.  

Actieve rol is nodig Een échte stimulans, een wérkelijke drive voor 
verbreding en versterking van activiteiten, 
vraagt méér; in het rapport-van Krieken worden 
daarover nuttige aanbevelingen gedaan. Daar 
wordt weliswaar naar verwezen, maar met een 
veel te grote vrijblijvendheid. Meer in het 
algemeen schiet de nota tekort op dit punt. Als 
de gemeente daadwerkelijk cultuur, 
cultuuraanbod en cultuurparticipatie op lokaal 
niveau wil bevorderen, dan is een groter 
commitment dan uit de nota blijkt noodzakelijk 
– hetgeen niet noodzakelijkerwijs veel meer 
financiële steun behoeft te impliceren. 

Geen wijziging in nota:  
Aangegeven dat juist via 
een kansenbudget dit 
geprobeerd wordt. De 
gemeente zet actief in op 
het stimuleren van 
versterking van 
activiteiten. Financiële 
ruimte en 
ondersteuning/facilitering  
vanuit de gemeente in de 
uitvoering in het 
kansenbudget. Het 
noodzakelijke commitment 
is lastig, het 
coalitieakkoord spreekt 
over behouden van wat er 
is. 

Wie spreek je aan? In de nota worden weinig organisaties (behalve 
bibliotheek, Pluspunt en Leythenrode) expliciet 
genoemd. Het beleid krijgt o.i. meer en 
gemakkelijker gestalte, als organisaties in 
Leiderdorp op het (sociaal-)culturele terrein wél 
worden genoemd, maar vooral ook 
áángesproken en ingeschakeld. Concrete 
verzoeken en uitdagingen zouden vanuit de 
gemeente aan organisaties kunnen worden 
voorgelegd, bv. op het terrein van 
ouderenparticipatie, inburgering, positie van 
zzp-ers e.d. 

Geen wijziging in nota:  
Door het benoemen van 
organisaties worden 
wellicht andere partijen 
minder aangesproken. In 
de actief faciliterende rol 
die de gemeente wil 
aannemen bij focuspunt 1 
(cultuurparticipatie als 
middel) zullen wij de 
organisaties wel 
persoonlijk aanspreken.  
 



Kunst in de Heemtuin 

Stopzetten 
subsidie Kunst in 
de Heemtuin 

Zonder deze basis is het heel moeilijk om 
aanvullende gelden via fondsen, zoals Fonds 
1818, te werven en de eigen middelen zijn 
gering. Daarbij komt dat een van onze twee 
hoofsubsidieverstrekkers – het Prins Bernard 
Cultuurfonds – in principe niet meer dan drie 
jaar subsidie verstrekt. Deze drie jaar zijn nu 
verstreken. We zijn bij afbouw van de 
gemeentesubsidie daarom gedwongen om na 
2018 te stoppen met het organiseren van een 
beeldententoonstelling. [..]We zien echter geen 
mogelijkheden om substantiële besparingen te 
realiseren en tegelijkertijd een tentoonstelling 
te realiseren waar wij – en de gemeente 
Leiderdorp - trots op kunnen zijn. 
Veel inwoners van Leiderdorp genieten van de 
Heemtuin en de jaarlijks wisselende beelden. In 
de omgeving vinden geen beeldende kunst 
evenementen plaats met een vergelijkbare 
uitstraling en beleving. De tentoonstelling in de 
Heemtuin de enige overblijvende vorm van 
beeldende kunst, die vanaf 2016 nog gesteund 
wordt door de gemeente Leiderdorp. We willen 
daarom bepleiten dat de gemeente haar 
medewerking verleent aan het behouden ervan, 
door de huidige subsidie ook na 2017 voort te 
zetten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geen wijziging in nota: 
Het gemeentelijke 
subsidiebeleid stelt dat 
subsidie altijd aanvullend 
dient te zijn en dat subsidie 
wordt aangewend voor het 
bereiken van 
gemeentelijke 
maatschappelijke 
doelstellingen. Op basis 
van dit eerste uitgangspunt 
en in het licht van de 
noodzaak tot bezuinigen 
bouwen we de subsidie 
aan stichting Kunst in de 
Heemtuin af. De stichting 
wordt aangemoedigd om 
de komende jaren 
manieren te zoeken om de 
beeldenexpositie vanuit 
eigen middelen of met 
ondersteuning van derden 
te continueren. De 
gemeente ziet hier voor 
zichzelf geen structurele 
financierende taak in. Wel 
blijven wij graag met de 
Heemtuin in gesprek.  



Kunstcommissie 

Stoppen 
kunstcommissie 

In de cultuurnota wordt dit beleid en deze 
structuur ter zijde geschoven. Hiermee zal veel 
knowhow verloren gaan. Om dat te voorkomen 
stellen wij voor om de kunstcommissie in stand 
te houden. De frequentie van de bijeenkomsten 
van de kunstcommissie zou afhankelijk gemaakt 
kunnen worden van wat er in Leiderdorp speelt. 
De commissie komt dan ad hoc bij elkaar, in 
ieder geval twee keer per jaar om de 
continuïteit te behouden en in te kunnen spelen 
op mogelijke nieuwe ontwikkelingen. 
 
In de loop van de tijd zullen er weer vragen naar 
en mogelijkheden voor kunst in de openbare 
ruimte komen, zowel voor binnen en buiten 
gemeentelijke gebouwen als tijdelijke 
kunstwerken zoals community-art, waarbij de 
bevolking betrokken wordt. Deze projecten 
zullen uit het vraaggerichte beleid voortkomen 
en dan is het handig als de gemeente de 
beschikking heeft over kunstcommissie die hier 
voor weinig geld een advies kan geven. 

Geen wijziging in nota:  
Op het moment dat er een 
realisatie van een 
kunstwerk zal 
plaatsvinden, of externe 
expertise nodig is, kan de 
gemeente ad hoc een 
kunstcommissie 
bijeenvoegen. Het is niet 
de wens van de gemeente 
om hier een bestaande 
commissie voor in stand te 
houden.  

Cultuurparticipatie 
als middel 

Juist hierin kan de kunstcommissie een 
belangrijke rol spelen: om de kwaliteit er uit te 
halen, kan ze een selectie van de ideeën maken, 
adviezen geven over de uitvoering en 
verbinding leggen tussen de verschillende 
voorstellen 

Geen wijziging in nota:  
Het is niet de bedoeling dat 
er voor kleinschalige 
activiteiten een toetsing 
plaatsvindt. De expertise 
moet liggen bij de 
deelnemende partijen en 
laagdrempelig worden 
gehouden. 

 


