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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 

Onderwerp:  Cultuurcoördinator 

 
 
Voorgesteld besluit 
 
Uw raad besluit: 

1. kennis te nemen van het evaluatierapport cultuurcoördinator van het Cultureel 
Bergens Platform; 

2. akkoord te gaan met verlenging van de aanstelling van de cultuurcoördinator met 
twee jaar en de bijbehorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
Geheimhouding 
 

 Nee 

 Ja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 7 maart 2019 
Zaaknummer :  
Voorstelnummer : RAAD180212 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissie : 14 februari 2019 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Mario Weima 
Telefoonnummer : 088 909 7194 
Bijlagen:  : 2 
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RAADSVOORSTEL 

 
1 INLEIDING 
 

Op 6 juli 2017 nam uw raad een motie aan om het college opdracht te geven om een 
cultuurmakelaar/aanjager aan te stellen ten behoeve van het Cultureel Bergens Platform. 
In de motie wordt het college ook opgedragen deze functie na 1 jaar te evalueren en met een 
voorstel naar de raad te komen over verlenging van de aanstelling. Het Cultureel Bergens 
Platform heeft op 22 november 2018 het evaluatierapport goedgekeurd.  
Uw raad kan nu hiervan kennis nemen en een besluit nemen over de verlenging van de 
aanstelling.  
 
1.1 Doel advies 
Van de raad wordt verwacht dat hij:  
 
een besluit neemt over de verlenging van de aanstelling van de cultuurcoördinator op basis 
van het evaluatierapport. 
 
 

2 KEUZERUIMTE 
Uw raad is vrij om op basis van het evaluatierapport een besluit te nemen, dat volgt uit de 
motie, die op 6 juli 2017 is aangenomen. 
 

2.1 Beleidskaders 
Het Cultureel Bergens Platform is opgericht in 2016 op basis van de Cultuurnota ‘Kunst in 
het Hart’ van 5 november 2015. Het doel van het Cultureel Bergens Platform is om te zorgen 
voor een betere afstemming tussen de culturele instellingen, meer verbinding en de 
ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten. Het doel hierbij is om te komen tot een betere 
culturele programmering met meer bezoekers in de gemeente. 
 
2.1.1 Collegeprogramma 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelstellingen uit het collegeprogramma: 
 
2.1.2 Lokaal beleid 
Dit voorstel heeft betrekking op eerdere college- en of raadsbesluiten, nota’s, te weten: 
 

- Cultuurnota ‘Kunst in het Hart’ 
- Toeristische Visie regio Alkmaar 

 
2.1.3 Landelijke wet- en regelgeving 
Dit voorstel heeft betrekking op de volgende wet- en regelgeving: niet van toepassing 
 
 
3 ADVIES 
Uw raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van het evaluatierapport cultuurcoördinator 
dat volgt uit de motie van 6 juli 2017, op grond hiervan de aanstelling van deze functionaris 
te verlengen met twee jaar en de bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren. 
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3.1 Toelichting op het advies 
In de motie van 6 juli 2017 bij de vaststelling van de Kadernota 2018 van de fracties Kies 
Lokaal, CDA en D66 wordt het college opgedragen aan het Cultureel Bergens Platform een 
cultuurmakelaar/projectleider toe te voegen op tijdelijke basis voor 1 jaar en in de begroting 
2018 hiervoor € 20.000,- op te nemen ter financiering van deze functionaris; dit te financieren 
uit het begrotingssaldo en deze functie eind vierde kwartaal 2018 te evalueren en daarna te 
besluiten de tijdelijke aanstelling te verlengen. Ook staat in de motie dat de voorkeur uitgaat 
naar een parttime functie voor de jaren 2018/2019/2020. Een kortere termijn dan drie jaar 
lijkt niet realistisch, gelet op de ambities. 
 
Uit het evaluatierapport blijkt dat de cultuurcoördinator heeft voldaan aan de wensen van de 
leden van het Cultureel Bergens Platform en aan de ambities, die de raad heeft gesteld. 
Het gaat hierbij om  
1. het verbeteren van de afstemming van de activiteiten tussen de culturele organisaties, 
waarbij wordt gewerkt aan een goede jaarrond programmering;  
2. het versterken van de verbinding van de culturele organisaties met elkaar, met marketing 
en bedrijfsleven en met inwoners;  
3. het initiëren van nieuwe culturele activiteiten en overkoepelende thema’s.  
 
Ad 1  
Er is door de cultuurcoördinator een zomeragenda en een najaarsagenda opgesteld in 
samenwerking met de VVV en zij heeft bijeenkomsten georganiseerd van het Cultureel 
Bergens Platform, waar de activiteiten zijn uitgewisseld. 
 
Ad 2 
De cultuurcoördinator heeft netwerkbijeenkomsten georganiseerd met deelnemers uit het 
brede culturele veld en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven. Er is een samenwerking 
gestart met het Erfgoedplatform. De cultuurcoördinator heeft contact gelegd met de Holland 
Boven Amsterdam en met NBTC. Het Cultureel Bergens Platform heeft ook eigen logo 
gekregen te vergroting van de zichtbaarheid en is actief op de sociale media. 
 
Ad 3 
De cultuurcoördinator heeft een brainstorm georganiseerd in maart, dat heeft geresulteerd in 
twee nieuwe overkoepelende thema’s voor de komende jaren: 2019 Hartstocht aan Zee en 
2020/2021 Roaring Twenties en Ode aan het landschap.  
 
De cultuurcoördinator zal in 2019 samen met het Cultureel Bergens Platform de gemeente 
adviseren over het nieuw te ontwikkelen cultuurbeleid door het opstellen van een 
gezamenlijke visie. De Cultuurnota ‘Kunst in het Hart’ uit 2015 loopt namelijk af in 2019. 
 

3.2 Overwegingen van het college 
Zie boven bij 3.1. 
 
3.3 Regionale samenwerking en couleur locale 
Dit betreft couleur locale. Van de BUCH-gemeenten heeft alleen Castricum ook een 
cultuurplatform. Die is meer gericht op advisering van het college en minder op afstemming 
en organiseren van gezamenlijke activiteiten 
 

3.4 Participatie, samenspel 
Het Cultureel Bergens Platform heeft in zijn vergadering van 22 november 2018 het 
evaluatierapport goedgekeurd, dat is opgesteld door de cultuurcoördinator. 
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3.5 Risico’s 
Er zijn geen risico’s. 
 
3.6 Financiën 
Dit beluit kost € 20.000,- in 2019 en 2020 te boeken op grootboekrekening 6530000 
Cultuurproductie, -presentatie en -promotie. U wordt voorgesteld dit te dekken uit het 
begrotingssaldo en bijbehorende begrotingswijziging goed te keuren. 
 
3.7 Inkoop 
Niet van toepassing. 
 
3.8 Juridische Zaken 
Niet van toepassing 
 

3.9 Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
3.10 Duurzaamheid 
Niet van toepassing 
 

3.11 Veiligheid 
Niet van toepassing 
 
4 UITVOERING, PLANNING en ORGANISATIE 
Na uw besluit zal het college de aanstelling verlengen van de cultuurcoördinator met twee 
jaar. 
 
5 ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
1. Evaluatierapport cultuurcoördinator  
2. Motie van 6 juli 2017 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


