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Inleiding
De gemeente actualiseert elke paar jaar het cultuurbeleid voor een komende periode.
In 2012 is de huidige cultuurnota vastgesteld voor de periode 2012- 2013.
Deze nota geeft de missie van de gemeente weer, de stand van zaken in het culturele veld en de
wensen van de gemeente en het cultuurveld voor de toekomst.
De raad heeft vervolgens aangegeven dat voor 2014 een nieuwe cultuurnota moet worden opgesteld
die een verdere uitwerking omvat van de huidige nota. In de voorliggende startnotitie wordt, op
basis van de stand van zaken van zoals weer gegeven in de huidige nota, aangegeven wat de
uitgangspunten zijn voor het opstellen van het nieuwe cultuurbeleid per 2014.
Doel en resultaat
De startnotitie “Koers en kern voor kunst en cultuur in Bergen, Richtingwijzers Cultuurbeleid Bergen
2014” is een verdere vertaling van de in de huidige cultuurnota aangegeven wensen in samenhang
met de door het college gehanteerde algemene uitgangspunten voor beleidsontwikkeling. Vanuit de
richtingwijzers wordt vervolgens het cultuurbeleid verder uitgewerkt in een cultuurnota voor de
periode 2014-2017.
Bij het ontwikkelen van het nieuwe cultuurbeleid wordt ook het beleid van aanverwante
beleidsterreinen betrokken zoals monumenten en archeologie, toerisme en recreatie en welzijn.
Daarnaast wordt het culturele veld betrokken bij de ontwikkeling van het beleid via social media, een
werkconferentie en de formele inspraakprocedure. Ook voor de raad wordt een discussie- en
informatiebijeenkomst georganiseerd. (Zie hoofdstuk Communicatie en participatie)
Het resultaat is een cultuurnota voor de periode 2014-2017 waarin het gemeentelijke cultuurbeleid
is aangegeven. Het culturele veld is betrokken geweest bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid. Na
vaststelling van de cultuurnota zal het beleid actief gemonitord worden.
Projectbeschrijving
Het project bestaat uit het opstellen van een startnotitie waarin de richting voor het nieuwe
cultuurbeleid wordt aangegeven, en een cultuurnota waarin het cultuurbeleid verder wordt
uitgewerkt.
Stappenplan
De startnotitie wordt na akkoord van het college voorgelegd aan de gemeenteraad.
Tussen de besluitvorming van het college en die van de raad wordt een bijeenkomst georganiseerd
voor fractiespecialisten.
Direct na de besluitvorming in de raad komt er een expertmeeting en werkconferentie voor het
cultuurveld.
Na besluitvorming in het college en de raad en vervolgens na bijeenkomst met het cultuurveld
worden de richtingwijzers uitgewerkt tot een eerste concept voor de nieuwe cultuurnota.
Nadat het college dit eerste concept heeft vastgesteld, zal voor de raad een informatieavond worden
georganiseerd.
Aan het culturele veld zal het concept worden voorgelegd via een inspraakprocedure. De hieruit
voortkomende zienswijzen worden beantwoord en verwerkt in de definitieve nota.
De cultuurnota Bergen 2014 - 2017 wordt na goedkeuring van het college voorgelegd aan de raad
voor de vaststelling.
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Projectorganisatie
De startnotitie en de cultuurnota wordt geschreven door de projectleider Astrid van Mierlo, afdeling
Ontwikkeling. Opdrachtnemer is Marleen Wijnker, teamleider afdeling Ontwikkeling.
Er is geen projectgroep samengesteld. Wel worden diverse beleidsmedewerkers vanuit de
aanverwante beleidsterreinen betrokken bij het ontwikkelen van het cultuurbeleid. De afdeling
communicatie ondersteunt in het onder de aandacht brengen van nieuwe cultuurbeleid via social
media en overige communicatievormen als een persbericht.
Daarnaast zal afdeling Burgers en bedrijven betrokken worden bij de ontwikkeling van het culturele
subsidiebeleid.
Afdeling Ontwikkeling:
Marleen Wijnker – teamleider afdeling Ontwikkeling
Astrid van Mierlo – projectleider afdeling Ontwikkeling
Ingrid van Veldhuizen- kunst en cultuur
Boukje Detmar – cultuurhistorie, monumenten en archeologie
Laureen Hulskamp – sociaal domein
Afdeling Communicatie:
Roos Bastiaan –adviseur afdeling Communicatie
Afdeling Burgers en bedrijven
Anneke Nieman
Daarnaast zal er een expertmeeting en werkconferentie worden georganiseerd voor het culturele
veld in samenwerking met De Cultuurcompagnie, een ondersteunende organisatie met professionals
op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed.
Planning
Het opstellen van de startnotitie en de cultuurnota vindt plaats in de periode april – november 2013 .
De vaststelling van de cultuurnota vindt plaats medio december 2013.
De planning in een overzicht:
14 mei

Besluitvorming college startnotitie met onderlegger
“Koers en Kern voor Kunst en cultuur in Bergen”
Richtingwijzers Cultuurbeleid Bergen 2014

15 mei
29 mei

Bekendmaking startnotitie via social media
Bijeenkomst fractiespecialisten kunst en cultuur

6 juni
20 juni

Raadscommissie
Vaststelling startnotitie door de raad
Werkconferentie cultuurveld en raadsleden: direct na 20 juni
Schrijven concept cultuurnota: juli- augustus
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20 augustus

Besluitvorming college eerste concept cultuurnota
Inspraak: 4 weken september
Informatie/presentatieavond raadsleden september
Beantwoording zienswijzen en verwerking in cultuurnota: 2 weken oktober

29 oktober
21 november
12 december

Besluitvorming college concept cultuurnota
Algemene raadscommissie
Besluitvorming cultuurnota in raad

Communicatie en participatie
Voor zowel de raad als het culturele veld worden aparte bijeenkomsten georganiseerd.
Tussen de besluitvorming van het college en die van de raad wordt een bijeenkomst georganiseerd
voor fractiespecialisten om informeel over de inhoud van de startnotitie van gedachten te wisselen.
Direct na de besluitvorming in de raad komt er een expertmeeting en werkconferentie voor het
cultuurveld om ook met de vertegenwoordigers daarvan van gedachten te wisselen over de
richtingwijzers voor het nieuwe cultuurbeleid.
De richtingwijzers worden via de social media openbaar gemaakt, met de mogelijkheid hierop te
reageren. Daarnaast wordt vanuit de afdeling communicatie via de gemeentelijke website, een
persbericht en de gemeentepagina in het lokale nieuwsblad over de richtingwijzers
gecommuniceerd.
Het concept van de uiteindelijke cultuurnota worden voorgelegd via een inspraak procedure.
Budget en inzet ambtelijke uren
De uitvoering van dit project vindt plaats binnen de bestaande ambtelijke capaciteit en middelen.
Risico’s en beheermaatregelen
Het risico richt zich op de planning. Indien er geen positieve besluitvorming plaatsvindt zoals
opgenomen in de planning zal de vaststelling van de nota op een later moment plaatsvinden.
Er zijn geen financiële risico’s . Het nemen van beheersmaatregelen is niet van toepassing.
Startnotitie “ Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen”
Voor dit hoofdstuk wordt verwezen naar de bijgevoegde notitie “ Koers en Kern voor Kunst en
Cultuur in Bergen” met de ondertitel “ Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014”.
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