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RAADSVOORSTEL 

 
Raadsvoorstel
 
Onderwerp: Beleidsnota kunst en cultuur 

 
 
Voorgesteld besluit 
 

1. De beleidsnota Gemeente Bergen als culturele buitenplaats, Kunst in uitvoering vast 
te stellen. Waarbij expliciet het volgende wordt besloten: 

a. in te stemmen met de programmalijn Kunst voor iedereen; 
b. in te stemmen met de programmalijn Kunst in uitvoering en hiervoor structureel 

€ 35.000 beschikbaar te stellen; 
c. in te stemmen met de programmalijn Kunst in de kern en hiervoor structureel     

€ 105.000 beschikbaar te stellen; 
d. in te stemmen met behoefteonderzoek ateliers en culturele 

ontmoetingsplaatsen en hiervoor € 30.000 beschikbaar te stellen; 
e. in te stemmen met de aanstelling van een kwartiermaker en hiervoor incidenteel 

€ 50.000 beschikbaar te stellen; 
f. in te stemmen met het beschikbaar stellen van een programmabudget van         

€ 250.000 voor 2023 waarna er wordt geëvalueerd; 
2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging vast te stellen. 

 
 
 
 
Geheimhouding       Nee     Ja  
 
  

Gemeenteraad : Bergen  
Raadsvergadering : 8 april 2021 
Zaaknummer : BB21.00059 
Voorstelnummer : RAAD210016 
Commissie : Algemene raadscommissie 
Commissiebehandeling : 18 maart 2021 
Soort agendering : Ter bespreking 
Agendapunt :  
Team : Beleid 
Opsteller(s) : Maarten Duinker 
Telefoonnummer : 072 888 00 00 
Bijlagen:  : 7 
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RAADSVOORSTEL 
 
INLEIDING 
De beleidsnota kunst en cultuur 2016-2019 ‘Kunst in het Hart’ moet geactualiseerd worden. 
In het formatieakkoord ‘Nieuw Vertrouwen’ 2019-2022 geeft uw raad opdracht aan het 
college om het kunst- en cultuurbeleid te evalueren en te actualiseren.  
 
INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE 
Dit voorstel is een uitwerking van de opdracht zoals geschetst in het formatieakkoord “Nieuw 
Vertrouwen” 2019-2022.  
 
TOELICHTING OP HET VOORSTEL  
In de beleidsnota kunst en cultuur 2021 ‘Gemeente Bergen als culturele buitenplaats, Kunst 
in uitvoering’ wordt het kunst- en cultuurbeleid herijkt en wordt het accent verlegd naar het 
maken van kunst: gemeente Bergen als culturele buitenplaats. Er worden drie 
programmalijnen voorgesteld: kunst voor iedereen, kunst in uitvoering en kunst in de kern. 
 
De keuzes in de cultuurnota leidt tot de volgende financiële intensiveringen binnen de 
programmalijnen.  
 
Programmalijnen Oud beleid Nieuw beleid Mutatie 
Kunst voor iedereen € 835.500 € 835.500 - 
Kunst in uitvoering € 79.500 € 114.500 € 35.000 
Kunst in de kern - € 105.000 € 105.000 
Structurele 
verhoging 

€ 915.000 € 1.055.000 € 140.000 

 
Daarnaast is er incidenteel meer geld nodig voor het onderzoek naar ateliers/culturele 
ontmoetingsplaatsen, voor de kwartiermaker en een programmeringsbudget voor de 
uitvoering van de plannen van de kwartiermaker. 
 
Parallel aan deze nota is er een integrale eindadvies over de toekomst van Kranenburgh. 
Over de uitkomsten vindt separate besluitvorming plaats in ons college en uw raad, adviezen 
uit het integrale eindadvies voor Kranenburgh hebben wel invloed gehad op deze nota. 
 
DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN  
Wij stellen voor om drie programmalijnen in te stellen en een extra inzet te doen binnen de 
programmalijn Kunst in uitvoering door de aanstelling van een kwartiermaker, die samen met 
kunstenaars, culturele organisaties en inwoners de gemeente Bergen als culturele 
buitenplaats gestalte door een toonaangevende manifestatie. Dit is gebaseerd op het 
vergezicht zoals geschetst in het rapport Berenschot over de toekomst van Kranenburgh in 
variant C Inspirerend Bergen. Het is aan uw raad om een keuze te maken in deze ambitie. 
 
REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Deze beleidsnota is geschreven voor gemeente Bergen en betreft couleur locale. Daarnaast 
wordt zowel binnen de BUCH als de regio Alkmaar als de regio Noord-Holland-Noord 
gekeken naar kansen om samen te werken in de profilering van kunst en cultuur. 
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RISICO’S  
Niet van toepassing 
 
FINANCIËN  
Dit voorstel leidt tot een structurele verhoging van het budget voor kunst en cultuur binnen 
het programma Een aantrekkelijke gemeente van € 140.000, waarvan € 35.000 binnen de 
programmalijn Kunst in uitvoering en € 105.0000 voor programmalijn Kunst in de kern. Voor 
de programmalijn Kunst voor iedereen is geen extra geld nodig. 
 
Incidenteel wordt voorgesteld om € 30.000 in te zetten voor een onderzoek naar de behoefte 
van ateliers en culturele ontmoetingsplekken/broedplaatsen in 2022.  
Voor het geschikt maken van leeg te komen panden voor het gebruik als atelier of 
ontmoetingsplekken wordt in de toekomst bij het vrijkomen van een leegstand pand aan uw 
raad voorgesteld een beleidsreserve in te stellen bij de jaarrekening van € 25.000.  
 
Ten slotte wordt voorgesteld om vanaf 1 oktober 2021 € 50.000 per jaar incidenteel in te 
zetten voor een kwartiermaker tot 1 januari 2023 en vanaf 1 januari 2023 een incidenteel 
bedrag van € 250.000 als programmabudget inclusief de kosten van de kwartiermaker. Na 1 
jaar volgt in 2024 evaluatie. 
 
U wordt voorgesteld om in te stemmen met de bijbehorende begrotingswijziging.  
 
DUURZAAMHEID 
 
n.v.t. 
 
PARTICIPATIE 
We hebben het Cultureel Bergens Platform gevraagd om een Cultuurvisie op te stellen. Deze 
is in februari 2020 afgerond en geactualiseerd in november 2020. Samen met de kaders van 
uw raad waaronder het formatieakkoord ‘Nieuw Vertrouwen’ en de ambtelijke evaluatie van 
de huidige beleidsnota ‘Kunst in het Hart’ vormden zij de bouwstenen om met inwoners in 
gesprek te gaan over het nieuwe cultuurbeleid. Dit vond plaats in november en december 
2020 onder begeleiding van bureau Twijnstra en Gudde.  
 
UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Na uw vaststelling gaat het uitvoeringsprogramma van start. 
 
BIJLAGEN 
 

1. Concept-beleidsnota Gemeente Bergen als culturele buitenplaats, Kunst in 
uitvoering; 

2. Raadsbesluit; 
3. Begrotingswijziging.  
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ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
 

1. Beleidsnota Kunst in het Hart 2016-2019 van november 2015; 
2. Ambtelijke evaluatie beleidsnota Kunst in het Hart; 
3. Visie Cultureel Bergens Platform Bergenbreed uit 2020;  
4. Twijnstra en Gudde enquête en verdiepingssessie kunst & cultuur en erfgoed 15-12-

2020; 
5. Erfgoedplatform BES – de kunst van nu, erfgoed van morgen 
6. Haye van der werf – reflectie op cultuurnota Bergen 2021-2023  

 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
mr. M.N. (Martijn) Schroor  
secretaris 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
burgemeester 
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