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Naam opsteller : A. van Mierlo 
Informatie op te vragen bij : A. van Mierlo 
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Onderwerp: Startnotitie “Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen, Richtingwijzers 
Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014 “. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  • Vaststellen van de startnotitie “Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in 

Bergen, en de Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente Bergen 2014”, zoals 
opgenomen in de bijlage. 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel gaat over de startnotitie voor het opstellen van het cultuurbeleid voor de periode 2014-
2017. De raad wordt gevraagd de in de startnotitie opgenomen richtingwijzers voor het nieuwe 
cultuurbeleid vast te stellen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
Bij een positieve besluitvorming van de startnotitie heeft de raad de startnotitie vastgesteld. Zodra 
uw raad de startnotitie heeft vastgesteld wordt het cultuurbeleid verder uitgewerkt in de cultuurnota 
2014-2017. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
raadsbevoegdheid 
kaderstellend 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
a. Burgerparticipatie    
Het culturele veld wordt betrokken bij de verdere uitwerking van het nieuwe cultuurbeleid aan de 
hand van de in de startnotitie gestelde richtingwijzers. In de startnotitie is een hoofdstuk 
opgenomen voor communicatie en participatie. 
 
b. Externe communicatie     nvt 
 
c. Extern overleg gevoerd met     nvt 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden. Het vaststellen van de kaders van het nieuwe cultuurbeleid is 
een bevoegdheid van uw raad. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd 

Zodra uw raad de startnotitie heeft vastgesteld wordt het cultuurbeleid verder uitgewerkt in de 
cultuurnota 2014-2017. Deze nota wordt ter besluitvorming aan ons college en uw raad 
voorgelegd. In de startnotitie wordt een planning aangegeven waarbinnen dit moet plaatsvinden. 
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het vaststellen van de kaders van het nieuwe cultuurbeleid is een bevoegdheid van uw raad. 
 
 
 
Bijlage:  
 

• Startnotitie “Koers en Kern voor Kunst en Cultuur in Bergen, Richtingwijzers Cultuurbeleid gemeente 
Bergen 2014” 

 
 
Bergen, 14 mei 2013 

 
 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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