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Bestemd voor de raad  van d.d.  12 september 2016 
 
Vraag nr.  : 75 
 
Onderwerp  : Cultuurnota  
 
Vraagsteller: GrL/Jeannette Hofman 
 
Datum  : 30 augustus 2016 
 
Met betrekking tot dit agendapunt heeft de fractie van GroenLinks de volgende vragen: 
  

1. Bij behandeling van de cultuurnota in januari 2016 heeft de wethouden een aantal toezeggingen 
gedaan waaronder het plaatsen van de schriftelijke reacties van betrokken organisaties zoals het 
cultuurnetwerk op de voorgestelde cultuurnota en de reacties van de scholen op het 
voorgestelde cultuuronderwijs. 

antwoord: De schriftelijke reacties tijdens de officiële inspraakperiode zijn verzameld en er is 
aangegeven waarom een reactie wel of niet verwerkt is. Zoals ook al tijdens de informatieavond 
van 14 maart 2016 is geïnformeerd aan de Raad, zijn er niet veel officiële inspraakreacties, daar 
de cultuurorganisaties uit Leiderdorp al tijdens de evaluatie van de oude nota, en het vormen van 
de nieuwe nota zijn meegenomen in het traject.  

Daarnaast heeft de wethouder aangegeven dat de schoolbesturen in het Op Overeenstemming 
Gericht Overleg (OOGO) mondeling positief hebben gereageerd op het  voorgestelde 
cultuuronderwijs. De voortzetting van dit cultuuronderwijs kan pas regionaal worden 
gecontinueerd met het vaststellen van deze cultuurnota. 

2. Klopt het dat de stukken niet in het RIS zijn geplaatst en zo ja, waarom niet en kan dit alsnog 
worden gedaan? 

antwoord: De officiële inspraakreacties zijn op 2 september in het RIS toegevoegd. 

3. Reserve kunst en cultuur loopt leeg – hoe vullen wij die weer aan en blijft deze reserve met de 
nieuwe programma indeling überhaupt bestaan? 

antwoord: Met de nieuwe programma indeling is de Reserve Kunst en Cultuur samengevoegd in 
de Reserve Sociaal Domein (vallend onder programma 1). Jaarlijks vindt er vanuit deze reserve een 
bestemming voor Kunst en Cultuur plaats van € 9.925,-. 



4. Kunst en cultuur heeft positieve uitwerkingen op het welzijn van mensen. Heeft het college 
onderzocht of dit ook financiering vanuit andere beleidsterreinen rechtvaardigt, anders dan via 
de post kansbudget? 

Antwoord: Het college neemt Kunst en Cultuur en de positieve invloed die dit heeft op het welzijn 
van mensen, mee in de uitwerking van de visie op het sociaal domein en de rol van welzijn in 
Leiderdorp. 

 


