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Bestemd voor de raad van d.d. 15 oktober 2018 
 
Vraag nr.  : 43 
Onderwerp  : Motie kunst en cultuur 
Vraagsteller: VVD/Brigitte van Elburg 
Datum  : 17 september 2018 
 
Op 9 juli jl. is werd de motie Kunst en cultuur, een initiatief van de coalitiepartners, aangenomen. 
De uitvoering is tweeledig: een actualisering van de beleidsnota (uiterlijk in januari 2019) 
en vooruitlopend hierop een eenmalige subsidie voor de Heemtuin. De aanvraag voor subsidie van de 
Heemtuin voor de tentoonstelling van 2019 verloopt alles behalve soepel. De wederzijdse verwachtingen 
(bestuur Heemtuin enerzijds en beleidsambtenaren anderzijds) lijken onduidelijk, terwijl de motie nu juist 
bedoeld was om helderheid te creëren.  
 
Vraag 1 
Wat ontbreekt er nog aan de aanvraag wil deze voldoen om de reeds toegezegde subsidie te legitimeren? 
 
Naar aanleiding van de motie (CDA/LPL/VVD – Kunst en Cultuur) die tijdens de gemeenteraad van 9 juli jl. 
is aangenomen, hebben wij op 30 juli met Stichting Kunst in de Heemtuin (hierna: SKIDH) een gesprek 
gevoerd over de ingediende subsidieaanvraag voor 2019. Hierin is aangegeven dat het aanbod niet 
voldoet aan de maatschappelijke doelen zoals omschreven in de Algemene Subsidie Verordening 
Leiderdorp 2014. In hoeverre de aanvragen subsidiair zijn worden aan dit kader getoetst. Op 30 juli 2018 
is met SKIDH is afgesproken dat zij een nieuwe aanvraag kunnen indienen waarin staat omschreven hoe 
zij willen en kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke doelen. Op 3 oktober jl. hebben wij de nieuwe 
subsidieaanvraag ontvangen, die wij zo snel mogelijk zullen beoordelen. Naar verwachting kan het college 
hier half november een besluit over nemen.  
 
Vraag 2 
Wat is de planning voor de actualisering van de cultuurnota? 
 
Naar aanleiding van de motie (CDA/LPL/VVD – Kunst en Cultuur) die tijdens de gemeenteraad van 9 juli jl. 
is aangenomen, hebben wij gekeken naar de actualisatieplanning van de cultuurnota. De huidige 
cultuurnota loopt tot en met 2019. Hoewel het college de wens van de gemeenteraad respecteert, ziet zij 
geen directe aanleiding om nu versneld de nota te actualiseren. De actualisatie van de nota was en is 
opgenomen in 2019.  
 
Het college wil zo efficiënt en effectief mogelijk omgaan met de beschikbare capaciteit. De voorbereiding 
van de nieuwe nota voorziet erin dat we al in het eerste half jaar van 2019 in gesprek met het cultuurveld 



en de maatschappelijke partners zijn en/of komen. In deze gesprekken gaan we onderzoeken welke rollen 
cultuur op maatschappelijk gebied kan vervullen. Daarnaast wordt gekeken welke ambities wij in 
Leiderdorp hebben en hoe deze zich verhouden tot de overige beleidsvelden. In 2019 presenteren wij u de 
opbrengsten. We zullen u tussentijds informeren over het proces.   


