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 2020 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 8 december 2020 

     

Onderwerp: Kunst- en Cultuurnota 2021  Aan de raad.  

 

 

*Z031B01A815* 
Beslispunten 

1. De Nota Kunst en Cultuur Leiderdorp vanaf 2021 Cultuur doet leven vast te stellen met als 

speerpunten: 

a.  Aanstellen van een cultuurcoach als aanjager en verbinder. 

b. Implementatie van de bibliotheekvisie in de nieuwe Sterrentuin. 

c. Voortzetten en intensiveren van Cultuureducatie met kwaliteit op de Leiderdorpse basisscholen. 

d. Versterken van de rol van cultuurhistorische plekken en kunst in de openbare ruimte. 

2. Het beleid uit te voeren binnen de meerjarenbegroting.  

 

 

SAMENVATTING 

Gemeente Leiderdorp wil met culturele activiteiten het culturele aanbod, kunstwerken en 

cultureel erfgoed in/van Leiderdorp zoveel mogelijk inwoners  bereiken. Het beleven, bekijken, 

beoefenen, ervaren, meedoen aan cultuur en kunst, draagt, net als sportbeoefening en -beleving 

bij aan het welbevinden van mensen, aan de ontwikkeling, de (geestelijke) gezondheid en de 

sociale samenhang. Daarom vindt de gemeente het belangrijk om te investeren in het versterken 

en beter zichtbaar maken van wat er is en in het op alle leeftijden onder de aandacht brengen van 

het belang (leuk, ontspannend en leerzaam) van kunst en cultuur. 

Op deze manier sluit het cultuurbeleid –kunst en cultureel erfgoed zien we als onderdeel van 

cultuur- aan op de Sociale Agenda en maakt zij gebruik van het in de gemeente aanwezige 

culturele kapitaal. Want Leiderdorp heeft een cultuuraanbod, dat bij een gemeente van haar 

omvang, dicht bij een stad gelegen, past: een bibliotheek, filmhuis, koren, theatergroepen, een 

museum, fotoclub, kunstenaars en muziek- en dansscholen. Veel organisaties draaien op, werken 

met  vrijwilligers. Een enkele wordt door de gemeente gesubsidieerd, maar de meeste staan op 

eigen benen.  
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Het beleid heeft als doel de samenwerking tussen cultuurorganisaties te verbeteren en verbinding 

te maken met maatschappelijke organisaties en zo doende bij te dragen aan de doelen uit de 

Sociale Agenda. 

Om zoveel mogelijk inwoners te (kunnen) bereiken, zetten we in op vier speerpunten: 

- Aanstellen van een cultuurcoach als aanjager en verbinder. 

- Implementatie van de bibliotheekvisie in de nieuwe Sterrentuin. 

- Voortzetten en intensiveren van Cultuureducatie met kwaliteit op de Leiderdorpse basisscholen. 

- Onderzoeken van de mogelijkheden van versterking van de rol van cultuurhistorische plekken en 

kunst in de openbare ruimte. 

 

Het beleid heeft draagvlak onder de Leiderdorpse cultuurorganisaties, al is er ook kritiek op. De 

voornaamste kritiek richt zich op de besteding van de gemeentelijke middelen aan de 

cultuurcoach. Omdat deze middelen verdelen onder de organisaties die het werk doen niet leidt 

tot de samenwerking en verbinding die nodig is om bij te dragen aan de Sociale Agenda, kiezen we 

voor de investering in de cultuurcoach die deze wel kan bewerkstelligen. Elders in den lande heeft 

deze coach zijn/haar meerwaarde bewezen. 

 Vanaf de start van de uitvoering monitoren en evalueren we het proces. Dit is onmisbaar voor het 

verder ontwikkelen en (tussentijds) bijsturen van onze voornemens. Uitkomsten van  kwalitatieve 

metingen tijdens de rit geven ons input voor aanpassingen en nieuw te ontwikkelen beleid, laten 

zien welke kansen er liggen in relatie tot aanpalende beleidsterreinen en zorgen ervoor dat 

partners betrokken blijven.  

De beleidsnota geeft antwoord op het waarom en het wat van ons cultuurbeleid. Het hierop 

aansluitende uitvoeringsprogramma zal ook de uitwerking van het hoe en met wie bevatten. 

 

1 Inleiding 

Voor de zomer van 2020 is een aanvang gemaakt met de nieuwe kunst- en cultuurnota. Met de 

partners in het culturele veld en andere stakeholders is de afgelopen beleidsperiode  geëvalueerd 

en nagedacht over hoe er de volgende periode succesvoller uitvoering gegeven kan worden aan 

het Leiderdorpse kunst- en cultuurbeleid, waarbij  aansluiting bij de Sociale Agenda als 

meerwaarde wordt gezien. 

In de nota ligt de nadruk op samenwerking tussen organisaties en verbinding met het 

maatschappelijke veld om met culturele activiteiten zoveel mogelijk Leiderdorpse inwoners te 
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bereiken. 

De conceptnota heeft vier weken ter inzage gelegen en is in die periode nog een keer met alle 

stakeholders besproken en in een informatiebijeenkomst met de gemeenteraad. Dit heeft tot 

aanscherping en concretisering geleid, waarmee de nota definitief kon worden gemaakt. 

 

2 Beoogd effect 

Door samenwerking tussen cultuurorganisaties en verbinding met het maatschappelijke veld te 

bevorderen zoveel mogelijk inwoners van Leiderdorp met een cultureel aanbod te bereiken. 

 

3 Argumenten 

1.1 De beleidsrichting resulteert door samenwerking tussen culturele organisaties en verbinding 

met het maatschappelijke veld in een activiteitenaanbod met een groter en breder bereik. 

Hierdoor neemt deelname aan of bezoeken van culturele activiteiten van verschillende –ook 

nieuwe- doelgroepen toe, wat bijdraagt aan de realisatie van de doelen van de Sociale Agenda. In 

de Sociale Agenda maken kunst en cultuur deel uit van de basisstructuur. Maar ze worden ook als 

instrumenten gezien om de gezondheid en het welzijn van inwoners te verbeteren en sociale en 

maatschappelijke participatie te bevorderen. Zij hebben hun eigen intrinsieke waarden en vormen 

voor veel inwoners een doel op zich. Ze dragen bij aan vitaliteit, netwerkvorming, zelforganisatie, 

competentie ontwikkeling, zingeving, leefbaarheid en zorgen voor een positieve publieke 

beeldvorming. Kunst en cultuur zorgen voor ontmoeting en verbinding. Het verenigingsleven 

vergroot de betrokkenheid bij de samenleving. Kunst en cultuur spelen een rol bij het voorkomen, 

oplossen en signaleren van problemen van inwoners. Samenwerking met partijen in de sociale 

infrastructuur is om die reden belangrijk. 

 

1.2 Er is draagvlak onder de cultuurpartners. 

De conceptnota heeft vier weken ter inzage gelegen en is in die periode nogmaals met het 

culturele veld besproken,  de gemeenteraad heeft er in een informatiebijeenkomst een reactie op 

kunnen geven en de Adviesraad sociaal domein heeft er zijn licht over laten schijnen. Ook de 

interne organisatie (wijkgericht werken, welzijn) is bij de totstandkoming betrokken en heeft haar 

input geleverd. De reacties –ook de negatieve- hebben tot aanscherping en concretisering geleid. 

De doelen en speerpunten van het beleid zijn hierdoor niet gewijzigd. 
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1.3 Voor het nieuwe beleid is ruimte binnen de meerjarenbegroting kunst- en cultuur. 

Deze is ontstaan door dat er de afgelopen jaren minder subsidie is aangevraagd en toegekend, de 

Commissie Kunstzaken  niet langer actief is, huisvestingssubsidies zijn verlaagd (met 15%) en 

jarenlang de nullijn is gehanteerd.  

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

 

5 Communicatie 

De conceptnota heeft al ter inzage gelegen en is met uw raad en de meeste stakeholders 

besproken. Ook de Adviesraad Sociaal Domein heeft zijn reactie op de nota gegeven. De 

definitieve nota zal op de gemeentelijke website  worden gepubliceerd en partijen zullen opnieuw 

worden gevraagd over de uitvoeringsnotitie mee te denken. 

 

6 Financiën 

Onderstaand  de budgetten waarvoor dekking is gevonden binnen de begroting.  

Hierbij is uitgegaan van het in stand houden van bestaande subsidierelaties met kunst- en 

cultuurorganisaties. Het incidentenfonds voor eenmalige subsidies wordt hierdoor iets verlaagd. 

De cultuurcoach wordt 40% gematcht door het Rijk. Het bibliotheekwerk en Cultuureducatie met 

Kwaliteit waren al begroot. 

Bewust kiezen we ervoor uw raad geen extra geld te vragen ivm de huidige financiële situatie en 

de bezuinigingen die er het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden. Wij realiseren ons dat het 

incidentenfonds dat resteert, beperkt budget is, maar we gaan uit van het aanwezige culturele 

kapitaal, waarvoor draagvlak is bij de meeste culturele organisaties. Voor enkele nieuwe 

initiatieven en het ‘belonen’ van de inspanningen in het kader van de samenwerking, is het 
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voldoende. 

Kostenplaats MJB uitgaven verschil Toelichting

2021 2021 begr&werk

Openbare bibliotheek 225.980 -225.980 0 basissubsidie BplusC

73.321 -73.321 0 huisvestingssubsidie BplusC

299.301 -299.301

Kunst en Cultuur 6.674 6.674 vergoeding commissieleden

40.321 -21.909 18.412 LM en Lokale omroep + aanvulling CmK

9.422 -7.000 2.422 Tamarco en Open Monumentendag

21.671 21.671 incidentenfonds

57.736 -47.430 10.306 huisvesting LM, Toverlei, LVU

135.824 -76.339

Lokaal onderwijs 18.196 -18.196 0 Cultuureducatie met Kwaliteit CmK

18.196 -18.196

453.321 -393.836 59.485

saldo 2021 59.485

cultuurcoach -28.800 cultuurcoach 60%

activiteiten -7.500 activiteitenbudget cultuurcoach

advies -6.500 werkgroep kunst in de openbare ruimte

aanvullend -42.800

ruimte 16.685 incidentenfonds  

 
7 Evaluatie 

Vanaf de start van de uitvoering beginnen we monitoren en zullen we regelmatig tussentijds 

evalueren. Dit is onmisbaar voor het verder ontwikkelen en (tussentijds) bijsturen van onze 

voornemens. Uitkomsten van  kwalitatieve metingen tijdens de rit geven ons input voor 

aanpassingen en nieuw te ontwikkelen beleid, laten zien welke kansen er liggen in relatie tot 

aanpalende beleidsterreinen en zorgen ervoor dat partners betrokken blijven.  

Bovendien zal een nauwkeurig proces van monitoring en evaluatie ons op termijn in staat stellen 

om te bepalen of er over een aantal jaar aanleiding is tot het opstellen van een geheel nieuw 

meerjarenbeleid of dat te zijner tijd een actualisatie van deze cultuurnota volstaat.  

Hoe en wanneer we de doelen en het proces monitoren en evalueren wordt in de 

uitvoeringsnotitie uitgewerkt. 

 
 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen:  
 

1. Cultuur doet leven; de Kunst en Cultuurnota Leiderdorp vanaf 2021 


