
Overzicht de reacties op de conceptnota van de cultuurorganisaties, uit de informatieavond met de gemeenteraad en van de 

Adviesraad sociaal domein en of deze tot aanpassing van de nota hebben geleid.

Algemeen Repliek

Veel plek voor zorg en welzijn, eigenlijk nauwelijks cultuur. Hangt samen met de keuze om cultuur direct te koppelen aan de sociale agenda. 

Weinig vernieuwing

De gemeente heeft gekozen voor een actualisering van de vorige cultuurnota. 

Noch het budget van de gemeente voor kunst en cultuur, noch de 

omstandigheden geven aanleiding voor grote aanpassingen aan de bestaande 

koers. Wel kan de verbinding tussen het culturele aanbod en de sociale agenda, 

met name waar het gaat om het bereiken van kwetsbare doelgroepen, beter. De 

focus van de nota ligt op de regie die de gemeente daarover kan nemen - met 

name voor wat betreft samenwerking, vebinding en kennisuitwisseling - en de 

behoeften geuit door de culturele aanbieders. Uitgangspunt is niet méér aanbod, 

maar aanbod dat beter aansluit op de wensen en behoeften van nieuwe 

(kwestbare doelgroepen). Er is daarom uitgegaan van het bestaande aanbod en de 

bestaande aanbieders. Dit wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor vernieuwing. 

De cultuurcoach heeft ook een rol in het scouten van nieuw initiatief. 

De jeugd komt er bekaaid af.

De jeugd is inderdaad geen specifieke doelgroep in het beleid. Dat heeft ook te 

maken met het feit dat jongeren binnen het integraal beleid geen specifieke 

doelgroep zijn. Binnen CMK is de komende periode ook aandacht voor het VO. En 

binnen de wijkactiviteiten zijn jongeren vanzelfsprekend een belangrijke 

doelgroep, dus de cultuurcoach kan hier rekening mee houden.
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Hoeveel panels en werkgroepen komen er?

In de nota is sprake van een aantal verschillende overleg- en netwerkorganen: het 

bevolkingspanel (dit is een gemeentebreed panel dat bevraagd kan worden op 

ontwikkelingen binnen de gemeente en staat daarmee los van het cultuurbeleid);  

het Cultuurnetwerk (de verzamelde gemeentelijke cultuuraanbieders die met 

elkaar samenwerken op het gebied van het cultureel aanbod. Dit netwerk kan 

komen te vervallen wanneer het netwerk rond de cultuurcoach vaste vorm krijgt); 

en de werkgroep kunst in de openbare ruimte (dit is een werkgroep die de 

gemeente adviseert over het beleid rond kunst in de openbare ruimte). 

Subsidiebeleid

Wat is de relatie tot het niewe subsidiebeleid vanaf 2021?

Het nieuwe subsidiebeleid stelt voorwaarden aan subsidieverstrekking (vanaf 

2022), waaronder het bijdragen aan de doelstellingen uit deze nota en (daarmee)  

de sociale agenda.

Cultuurcoach

Het budget van €7.500 is te weinig om iets voor elkaar te krijgen

Het gaat om een startbedrag waarmee de cultuurcoach het netwerk in de eerste 

plaats kan faciliteren en activiteiten kan opstarten. Een van de taken van de 

cultuucoach is het genereren van activiteitenbudget middels subsidies etc. (zie ook 

hoofdstuk 6, financieel kader in de Cultuurnota)
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Met 16 uur per week krijgt de cultuurcoach niets voor elkaar

Het takenpakket van de cultuurcoach moet zorgvuldig worden samengesteld. De 

afbakening van taken zit hem in de opdracht die de cultuucoach meekrijgt. De 

nadruk ligt om het bereiken van mensen die op dit moment een drempel ervaren 

bij het deelnemen aan het cultureel aanbod. Deze groep kun je verder 

differentiëren, opdat de grootte van de activiteiten behapbaar blijft. Bovendien is 

de ambitie om niet meer dan een a twee activiteiten per jaar te ontwikkelen en uit 

te voeren. Dat moet binnen 16 uur mogelijk zijn. Dit aantal uur is overigens 

ongeveer gelijk aan wat een gemiddelde cultuurcoach in een gemeente 

beschikbaar heeft (dat ligt op 18 uur) (Zie verder paragraaf 5 van de Cultuurnota) 

De cultuurcoach is alleen maar nog een extra laag 

Juist niet: de cultuurcoach is de spin in het web die gemeente, culturele veld en 

maatschappelijk veld met elkaar verbindt. De cultuurcoach staat ten dienste van 

de culturele instellingen. Door als vast aanspreekpunt te fungeren, neemt de 

cultuurcoach een hoop ruis tussen partijen weg en kan de cultuurcoach de tijd en 

energie steken in het verbeteren van de samenwerking, iets wat de instellingen 

verder ontlast. (Zie ook paragraaf 5.1.2 van de Cultuurnota) 

Er moet een heldere samenwerkingsovereenkomst komen met 

de gemeente Dit maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma.

De rol van cultuurcoach kan regionaal worden ingevuld

Voor daadwerkelijke stappen in de gemeentelijke samenwerking is het belangrijk 

dat de cultuurcoach de focus heeft op de aanbieders in Leiderdorp. Wel kunnen er 

natuurlijk verbindingen gelegd worden met het culturele en maatschappelijke veld 

buiten de gemeentegrenzen. Daarom zal de cultuurcoach ook gestationeerd 

worden bij BplusC, waar een groep cultuurcoaches van de gemeente Leiden actief 

is. En zal de cultuurcoach deelnemen aan het regionale netwerk van 

cultuurcoaches zoals dat in onze regio aan het ontstaan is (zie ook paragraaf 5.1.2 

van de Cultuurnota)
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Geef het geld aan de instellingen, dan doen die het zelf

De inzet van de cultuurcoach is niet gericht op het uitbreiden van het huidige 

aanbod voor de huidige doelgroepen, maar juist op het ontwikkelen voor en beter 

afstemmen van activiteiten op nieuwe doelgroepen. NIet alleen de middelen en de 

ruimte ontbreken hiervoor bij de instellingen, maar ook de kennis en knowhow 

hoe deze groepen te bereiken. Hiervoor is meer (inhoudelijke) samenwerking met 

maatschappelijke organisaties gewenst. Er is een duidelijke behoefte aan iemand 

die die samenwerking aanjaagt en invulling geeft. De gemeente wil de regie 

houden op de output hiervan en dat kan niet wanneer het geld over de 

instellingen verdeeld wordt en de verantwoordelijkheid hiervoor dus versnipperd 

wordt. Bovendien is de onafhankelijkheid van de cultuurcoach van belang, omdat 

de afwezigheid van belangen een open gesprek mogelijk maakt. 

In Leiden zijn de ervaringen met cultuucoaches niet goed

Hiervoor is geen bewijs, in Leiden gebeurt juist heel veel dankzij de inzet van 

cultuurcoaches, al hebben die een hele andere opdracht, namelijk het uitbreiden 

van activiteitenaanbod voor kinderen. Uit een landelijke inventarisatie in 2016 is 

gebleken dat verreweg het merendeel van de aan de regeling deelnemende 

gemeenten positief is over de rol die de cultuurcoach speelt bij het vergroten van 

cultuurparticipatie. 

Bibliotheekvisie

De bibliotheekvisie stamt uit 2017. Waarom is deze nog steeds 

niet geïmplementeerd?

Doordat de bibliotheek integraal onderdeel uitmaakt van de Sterrentuin, kon pas 

met de implementatie begonnen worden toen de Sterrentuin in november 2020 

werd opgeleverd. 

CMK
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Waarom leerkrachten bijscholen als er vakdocenten zijn?

Het is wettelijk vastgelegd dat scholen zelf mogen beslissen over het al dan niet 

aanstellen van vakdocenten kunstzinnige oriëntatie. In de praktijk zijn veel van 

deze docenten wegbezuinigd.Daarom heeft het Rijk in 2012 besloten om te 

investeren in de kwaliteit van het binnenschoolse cultuuronderwijs met middelen 

vanuit cultuur. Deze middelen zijn ingezet voor het ontwikkelen van doorlopende 

leerlijnen door culturele aanbieders in combinatie met het bijscholen van 

leerkrachten. Op deze manier, zo is de gedachte, valt het culturele aanbod dat van 

buiten de school komt in een breder kader en kan het goed aansluiten op het 

schoolbrede curriculum. In de afgelopen periode CMK is de nadruk nog meer 

verschoven naar de deskundigheid van de leerkracht, juist ook omdat de school 

uiteindelijk zelf verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het lesprogramma. Deze 

trend wordt in de periode 2021-2024 voortgezet. Leiderdorp sluit hiermee dus aan 

op de landelijke lijn en de doelstellingen van de subsidieregeling. 

Werkgroep Beeldende Kunst en cultuurhistorische plekken

Als je toch geen geld hebt voor beeldende kunst in de openbare 

ruimte heeft een werkgroep ook geen zin

De werkgroep dient om de gemeente te adviseren over het beleid op dit gebied en 

kan aanleiding geven tot een aanpassingen. Voor middelen kan bovendien ook 

gekeken worden naar provinciaal en landelijk beleid.


