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uw advies over de concept cultuurnota vanaf 2021,

Geachte heerVan der Zande,

Hartel|k dank voor uw uitgebreide en inhoudel'rjke reactie op de concept
cultuurnota (versie 2.2,2 november 2020). wij stellen het op prijs dat u de moeite
heeft genomen om het gehele concept te bespreken tijdens een van uw overleggen.
Uw reactie is met de zienswijzen uit het culturele veld meegenomen in het
collegebesluitvan Sdecember. ln deze brief gaan wij in opde punten uit uwadvies
van 26 november jl.

Vernieuwing
Allereerst schrijft uw raad dat hij geen echte vernieuwing in de nota terugleest. U

vindt dat het concept vooral algemeenheden bevat. Uw raad concludeert dat het
concept geschreven is vanuit de visie van de bestaande aanbieders, die los van
elkaar en vanuit eigen conceptie opereren. U bent van mening dat dit een weinig
bruisend geheel oplevert, terwijl dit wel met het beleid wordt beoogd. De enige
echte culturele vernieuwing is volgens u de in het concept opgevoerde
cultuurcoach.
Het klopt dat wij met deze nieuwe nota niet voor ogen heb om een geheel nieuw
cultuurbeleid op poten te zetten, met een geheel nieuw aanbod als gevolg. Het
betreft eerder een actualisering van het bestaande beleid. De reden hiervoor is
tweeledig. Allereerst komt uit onderzoek naar voren dat veel in Leiderdorp goed
gaat. Er is een groot aantal culturele voorzieningen, bijna 60Tovan de inwoners is

cultureel actief en we hebben een groot aantal vrijwÍlligers.
Ten tweede sluit cultuur naadloos aan op de sociale doelstellingen, waarmee de
integraliteit van het beleid is gewaarborgd. Dat deed het in de vorige periode en dat
zetten we hiermee in de komende periode voort.

Samenhang en samenwerking
we investeren dus niet zozeer in meer, ander en vernieuwend aanbod, maar wel in
de samenhang tussen dat aanbod en de verschillende aanbieders. Daarbij zoomen
we in op nieuwe vormen van samenwerking en op verbindingen tussen culturele en071 54 58 500
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maatschappelijke partners. De cultuurcoach is hierin een belangrijke motor. Het is

niet voor niets dat deze nieuwe functie de spil van het nieuwe beleid vormt.

Daarmee is dit, zoals uw raad terecht opmerkt, een aantoonbare nieuwe

ontwikkeling binnen ons cultuurbeleÍd.
Daar willen wij nog aan toevoegen dat cultuurbeleid, zeker daar waar het gaat om

intensieve verbindingen met andere sectoren zoals onderwijs (in het geval van

Cultuureducatie met Kwaliteit), welzijn (onder meer in het geval van de

bibliotheekvisie) en ondersteuning (onder meer in het geval van de samenwerking

met lncluzio) een lange adem vraagt. Dergelijke samenwerkingsverbanden tussen

verschillende werelden ontstaan niet van de ene op de andere dag, die moeten de

tijd krijgen om te groeien. Daar kan de cultuurcoach een belangrijke verbindende,

activerende en stimulerende rol in vervullen.

Wij geven daarom prioriteit aan continuiteit en stabiliteit. Zeker ook met het oog op

de gevolgen van de aanhoudende beperkende maatregelen rond Covid-19 voor

culturele en maatschappelijke instellingen. Ons subsidiestelsel geeft daarnaast

voldoende ruimte om nieuwe initiatieven en aanbieders toe te laten, die een

aanvulling vormcn op bestaande inspanningen.

De cultuurcoach
Over de cultuurcoach merkt uw raad op dat u verwacht dat dit gezíen de

profielschets een effectieve maatregel kan zijn. Daarbij wordt de kanttekening

gemaakt dat een goede afstemming tussen deze coach en de gemeentelijke

ambtenaar voor wat betreft bevoegd- en verantwoordelijkheden essentieel is. Dit

onderschrijven wij volledig. Wij zullen dan ook uw voorstelvoor een

sa menwerkingsovereenkomst met d uidelijke afsprake n overnemen. Deze

samenwerkingsovereenkomst zalonderdeel uitmaken van het uitvoeringsplan, dat

na vaststelling van de nota zal worden opgesteld. We hebben dit ook in de nota

opgenomen.

U stelt vervolgens dat u verwijzingen naar het cultuurbeleid 'over de eigen grenzen

heen' mist. Wij hebben naar aanleiding van deze opmerkingen de nota op een

aantal punten aangescherpt. Want uw raad heeft gelijk dat een gemeente als

Leiderdorp, die tegen een grotere gemeente als Leiden aan ligt, waar zeer veel

culturele voorzieningen zijn, hiervan ok gebruik maakt. Cultuureducatie met

Kwaliteit is hier een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd beschikt Leiderdorp ook over

bijzonder cultureel kapitaal. De nota wil vooral ruimte geven aan de 'eigen'

aanbieders en aan de samenhang en zichtbaarheid van deze instellingen, zonder dat

regiona le pa rtijen overigens worde n uitgesloten.

Wij hebben daarom in de definitieve versie van de nota een duidelijkere koppeling

gemaakt met het regionale aanbod, met name met betrekking tot de

verantwoordelijkheden van de cultuurcoach, die ook expliciet gevraagd wordt een

koppeling te maken met regionale initiatieven en aanbieders. Dat deze coach bij

BplusC wordt onder gebracht, die regionaal werkt en waar al meer coaches

werkzaam zijn, kan hier alleen maar aan bijdragen.

Jeugd

Uw raad vindt dat de jeugd er bekaaid afkomt. U stelt voor om de mogelijkheid te

onderzoeken voor een financiële injectie aan bestaande aanbieders, wanneer zij op

enige wijze het jeugdige in hun aanbod opnemen.

Dc jeugd vormt in onze visie wel degelijk een belangrijke doelgroep. Veel van onze

culturele instellingen leveren nu al merkbare inspanningen om jongeren te
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betrekken in hun aanbod. Onze verwachting is dat in de samenwerking met
bijvoorbeeld lncluzio aan de vraag van jongeren naar culturele activiteiten nog beter
zal gaan worden voldaan.

Dit laat onverlet dat wij het met u eens zijn dat de jeugd niet de expliciete aandacht
krijgt die hij verdient. Wij zien hierin een belangrijke rolvoor Cultuureducatie met
Kwaliteit, waarin in de komende periode vanuit rijkswege ook het voortgezet
onderwijs een plek heeft gekregen, in combinatie met de inspanningen van de
cultuurcoach. Deze zal met het oog op de samenhang in de wijken en buurten
onherroepelijk ook inzetten op jongerenparticipatie. Daarnaast richt
Cultuureducatie met Kwalíteit zich de komende periode meer op (samenwerking
met) het lokale culturele veld. Vanuit onze subsidieregelingen en overige (landelijke)
regelingen en fondsen zijn vervolgens mogelijkheden om de activiteiten die hieruit
voortkomen te ondersteunen.

De bibliotheekvisie
Uw raad betreurt het dat we nog niet verder zijn met de implementatie van de
bibliotheekvisie, die eind 2017 is vastgesteld. Door de vertragingen die z'rjn

opgelopen bij de renovatie van De Sterrentuin, hebben we noodgedwongen een pas

op de plaats moeten maken voor wat betreft de uitvoering van de voornemens uit
de visie. ln de tussentijd heeft BplusC echter wel om de tafel gezeten met de andere
(toekomstige) Sterrentuinbewoners om elkaar beter te leren kennen en af te tasten
waar zíj kunnen gaan samenwerken en elkaar kunnen versterken. Het onder 1 dak
gehuisvest zijn, het doel van de verhuiscarrousel, is evenwel een voorwaarde voor
het ook daadwerkelijk gaan samenwerken.

Met BplusC is inmiddels een Uitvoeringsovereenkomst gesloten voor de komende
vier jaar, om hierin uitvoering te kunnen geven aan de vísie. En de bibliotheek is

inmiddels naar de Sterrentuin verhuisd, waar de samenwerking daadwerkelijk
gestalte kan gaan krijgen en de bibliotheek volgens de pijlers uit de visie haar
maatschappelijke rol kan gaan vervullen. Minstens tweejaarlijks vÍndt er bestuurlijk
afstemming plaats tussen BplusC en de gemeente. Wij zullen erop toezien dat de
vaart erin blijft.

Over het idee van een dorpsdichter zegt uw raad dat dit een steviger basis moet
krijgen om te voorkomen dat het een 'losse flodder' wordt. Wij delen deze
inschatting volkomen. Wanneer de uitkomst van de verkenníng van de mogelijkheid
en de wenselijkheid van een dorpsdichter positief is, zal er een projectplan worden
opgesteld om dit te voorkomen.

Financiën

Uw raad vindt de bedragen in het financieel kader fors en vraagt zich af hoe deze
zich verhouden tot de uitgaven van andere gemeenten. Wij hebben bij het opstellen
van de nota niet gekeken naar budgetten van andere gemeenten, maar zijn
uitgegaan van het voor de komende 4 jaar begrote budget voor cultuur. Daarmee is
wel een bezuiniging op het bibliotheekwerk van bijna een ton gerealiseerd, die al in
de begroting was verwerkt. Verder is hierop door de gemeenteraad in Naar een
Toekomstbestendige Begroting niet bezuinigd. Met deze financiële inspanning
denken we de ambitie te kunnen verwezenlijken die we ten aanzien van cultuur in
de Sociale Agenda hebben uitgesproken.
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Tot slot
U sluit uw reactie af met twee losse opmerkingen

De eerste heeft betrekking op de investering in het bijscholen van leerkrachten. U

vraagt zich af of er geen vakdocenten zijn voor cultuur.
Scholen krijgen voor cultuureducatie een bedrag per leerling. Omdat dit echter lang

niet genoeg is voor de inzet van vakdocenten in combinatie met culturele

activiteiten voor de leerlingen, besluiten veel scholen om de verantwoordelijkheid

van de lessen cultuureducatie bij de leerkrachten neer te leggen. Deze zijn in de

meeste gevallen niet toegerust om cultuureducatie op kwalitatief goede wijze vorm

en inhoud te geven. Daarom is het afgelopen decennium besloten om vanuit cultuur
(en dus met culturele gelden) bij te dragen aan de vakbekwaamheid van

leerkrachten op het gebied van cultuureducatie. De inspanningen van het rijk

richten zich ook op de pabo's, opdat nieuwe generaties leerkrachten beter
toegerust zijn als ze van de opleiding komen. Voor de zittende generatie

leerkrachten is het echter belangrijk dat zij via een regeling als Cultuureducatie met

Kwaliteit worden ondersteund. Omdat wij met deelname aan Cultuureducatie met

Kwaliteit direct de doelgruep bereikett voor wie ook uw raad aandacht vraagt,

hebben wij gemeend deze te moeten continueren.

De tweede opmerking van uw raad heeft betrekking op de hoeveelheid panels en

werkgroepen die wijvan plan zijn in te stellen in de komende beleidsperiode. Wij
hebben naar aanleiding van deze opmerking de nota hierop verder verduidelijkt. Wij

zijn van plan om een tweetal gremia te faciliteren:

- een netwerk van culturele instellingen en welzijns- en zorginstellingen

die, samen met de cultuurcoach, activiteiten ontwikkelen en verbinden

opdat de waarde van cultuur voor welzijn en zorg versterkt wordt. Dit

netwerk komt in de plaats van {of is een uitbreiding van) het huidige

Cultuurnetwerk.
- een tijdelijke werkgroep beeldende kunst en cultuurhistorische plekken,

die het college zal adviseren over het 'belichten', meer en beter onder de

aandacht brengen van het bestaande aanbod. Deze werkgroep komt in

de plaats van de Commissie Kunstzaken die het college adviseerde over

het (ver)plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimte.

Daarnaast zal de cultuurcoach deel gaan uitmaken van een regionaal netwerk van

cultuurcoaches en zal de gemeentelijk ambtenaar cultuur in het kader van

Cultuureducatie met Kwaliteit actief deelnemen aan het regionale ambtelijk overleg

over cultuureducatie. Deze gremia worden echter niet door de gemeente

Leiderdorp gefaciliteerd.

Wij vertrouwen erop hiermee voldoende op uw reactie op de concept cultuurnota

in te zijn gegaan en dat u zich beter kunt vinden in de definitieve versie van de

cultuurnota.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,

H. Romeijn
secretaris

M. Driessen-Jansen

burgemeester
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