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Leiderdorp,  26 november 2020 
 
 
 

Onderwerp: Concept Cultuurnota (versie 2.2, 2 november 2020) 
  
 
 
Geacht college, 
 
Onlangs ontving de Adviesraad (in het vervolg te noemen ‘de raad’) het verzoek om, indien gewenst, 

advies uit te brengen over de Concept Cultuurnota (versie 2.2, 2 november 2020). De raad is 

gevraagd zich met name te concentreren op hoofdstuk 2, waarin het belang van cultuur voor de 
sociale agenda van Leiderdorp is aangegeven.  
 
Van de gelegenheid tot advisering maakt de raad gaarne gebruik. 
 
Algemeen 
Vooraf merkt de raad op dat hij zich in het advies niet alleen heeft laten leiden door de wens tot 
concentratie op hoofdstuk 2 van het concept. Het concept is als geheel aan de orde geweest tijdens 
een van de online overleggen van de raad. 
 
Geen echte vernieuwingen 
Het moet de raad van het hart dat het concept zich uitput in algemeenheden met hier en daar een 
voorbeeld van wat er in Leiderdorp al gebeurt. De raad had graag meer voorbeelden gezien, om de in 
het concept aangegeven onderwerpen te verhelderen. Wanneer een opsomming wordt gegeven, 
zoals bij de ballet-en dansscholen, dan verdient volledigheid de voorkeur (“de Rode Sneakerz” staan er 

niet bij).  

De raad vindt dat het concept is geschreven uit de visie van aanbieders en het bestaande aanbod. 
Het ademt een geest van private grote en kleine al bestaande initiatieven op cultuurgebied, die los 
van elkaar proberen om het cultuurgebeuren in Leiderdorp enige opsmuk te geven, ieder vanuit de 
eigen conceptie. Van bruisend, zoals op enig moment in het concept is aangegeven, wil de raad niet 
spreken. In die zin is aan het eind van het concept genoemde cultuurcoach mogelijk een aanjager om 
verbindingen te leggen waar dit mogelijk is. Hiermee is direct de enige echte culturele vernieuwing, 
het enige culturele extra, aangegeven: de raad ziet geen andere (belangrijke) vernieuwingen. 
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De cultuurcoach 
Over de cultuurcoach merkt de raad het volgende op. Het is een prima profielschets, waaruit iets 

moois kan voortkomen. Een van de pijlers is de samenwerking met een gemeentelijke ambtenaar voor 

cultuur. Over die samenwerking ziet de raad graag een samenwerkingsovereenkomst met duidelijke 

afspraken over wie doet wat, wie heeft welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden. In welke mate 

en tot hoever kan die coach zelfstandig opereren?  Kan hij een gesignaleerd cultuurproces zelfstandig 

versnellen?  

 
Cultuurbeleid houdt niet op bij de grens van Leiderdorp 
De raad mist mogelijke verwijzingen naar het cultuurbeleid over de ‘eigen grenzen heen’. Natuurlijk is 

het zo dat het een nota voor Leiderdorp en de Leiderdorpers moet zijn. Toch is een uitstapje naar de 

regio niet onbelangrijk, zeker nadat, alweer jaren geleden, de multifunctionele cultuur- en 

theaterruimte Muzenhof is weggevallen. In het verleden werd zeker op theatergebied, maar ook op 

andere culturele terreinen afgestemd met de regio. Mogelijk kan de cultuurcoach hierin een 

verkennende en later verbindende rol spelen. 

 

Jeugd 

De jeugd komt er bekaaid af. Als voorbeeld het genoemde filmhuis. Op zich een prima (privaat) 

initiatief. Hetgeen daar wordt vertoond is afgestemd op de doelgroep boven de vijftig. Wel prima 

bezocht, maar toch. Aanbod voor de jeugd is er niet. Ook de jeugd heeft behoefte aan moderne en 
gangbare films en het aanhoren van muziek. Dat zal dan meer richting rap en hiphop gaan, maar ook 
dat behoort ook tot cultuur. 
De raad adviseert de mogelijkheid tot het geven van een financiële injectie aan de bestaande 
aanbieders, wanneer zij op enige wijze het jeugdige in hun aanbod opnemen, te onderzoeken 

 

Rol bibliotheek 

Aan het einde van het concept wordt stil gestaan bij de rol van de bibliotheek. De bibliotheekvisie 

wordt beschreven. Deze dateert van 2017. We zijn nu drie jaar verder. In hoeverre is invulling gegeven 

aan de visie, die zeker een meerwaarde heeft voor de sociale samenhang binnen (en buiten) de 

Leiderdorpse gemeenschap. 

 

Dorpsdichter 

Bij de instrumenten trof ons de zin: “Begin 2021 wordt door de gemeente in overleg met culturele 
partners de mogelijkheid en wenselijkheid onderzocht van het aanstellen van een dorpsdichter ten 
behoeve van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van de letteren in het algemeen en van 
taalontwikkeling in het bijzonder.” Op zich is dit een leuk idee, dat als het ware als een duveltje uit 
een doosje wordt gepresenteerd. Een dergelijke, wellicht prijzenwaardige actie, moet wel van enige 
basis worden voorzien, zeker wanneer wordt gekeken naar de voorhanden zijnde equivalenten in 
plaatsen in den lande. Anders verwordt het snel tot een ‘losse flodder’.  
 

Planning 

Over de planning van beleid in de komende vier jaren wordt een pad uitgezet. Aan het einde een 

financieel kader. De genoemde bedragen lijken fors. Is dat zo? Is er gekeken naar andere gemeenten 

en hun uitgaven op cultureel terrein?  
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Een paar losse vragen tot slot: 

• Er wordt gesproken over onderwijzers bijscholen in cultuur. Daar heb je al vakdocenten voor? 

• In het concept wordt gesproken over een panel, elders over werkgroepen. Hoeveel 
werkgroepen, panels, bestaan er c.q. hoeveel worden er ingesteld? 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens de adviesraad sociaal domein,  
 
 
 
 
H. van der Zande MBA, voorzitter  
 
C.C.: Griffie gemeenteraad 
 


