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1. Het Manifest ‘Woerden: culturele stad met creatief vermogen’ met daarin
opgenomen, jaarlijks te prioriteren ontwikkelthema's vast te stellen.

publiekssamenvatting

In mei 2015 stelden Theater Het Klooster, Stichting Kunstzinnige Vorming (KUVO),
Stadsmuseum, Bibliotheek en Cultuur Platform Woerden (CPW) (samen de
zogenoemde C5) een gezamenlijke visie/ ambitie op: Woerden, meest creatieve stad
van Nederland (voorbij het gemiddelde). Het werd door de gemeenteraad vastgesteld
als het beleidsdocument voor de periode 2016-2019. In de programmabegroting
2019 en 2020 stelde de gemeenteraad de bestuurlijke opdracht vast om het
cultuurbeleid te actualiseren in breed gesprek met stakeholders. De aflopende
uitvoeringsovereenkomsten van Klooster, KUVO, Stadsmuseum en CPW moeten
hiermee in overeenstemming gebracht worden. In januari 2020 werd de uitkomst
hiervan gepresenteerd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Inmiddels
was besloten tot een brede heroriëntatie. In die omstandigheid kon niet anders
besloten worden dan de vaststelling van het cultuurmanifest uit te stellen tot na de
heroriëntatie. De Raad is op dat moment wel al geïnformeerd over de inhoud en de
voortgang van het cultuurmanifest met een raadsinformatiebrief. (20r.00136).
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onderwerp en relevante informatie

P-208
P-209

P-208 en P-209 Langetermijnagenda
In de Programmabegroting 2020 stonden de volgende toezeggingen: • “Opstellen en vaststellen van meerjaren-ontwikkelagenda
Cultuur 2021-2024." - ingang is 1-1-2021
• "Aan de raad voorleggen van een voorstel over geactualiseerd
integraal cultuurbeleid De Creatieve stad; Kunst, Cultuur &
Creatief Vermogen 2021- 2024, als vervolg op de evaluatie en
het participatieproces dat startte in 2019."
• "Per 1-4-2020 is er een breed gedragen 'Manifest' over hoe
kunst & cultuur het creatief vermogen van Woerden en zijn
dorpen stimuleert."
In september 2020 is aangegeven dat besluitvorming hierover plaats
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zou vinden na de Strategische Heroriëntatie, waarna het is uitgesteld
naar het eerste kwartaal van 2021.
13-03-2020

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief (20R.00136) Voortgang actualisatie
cultuurbeleid, manifest en ontwikkelopgave
In maart 2020 is de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang
van de actualisatie van het cultuurbeleid, het cultuurmanifest en de
ontwikkelopgave.

12-07-2019

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief (19r.00516) Voortgang actualisatie
cultuurbeleid
In juli 2019 is de raad geïnformeerd over de voortgang van de
actualisatie van het cultuurbeleid.

26-11-2015

voorstel
besluit
verslag

Vaststelling cultuurbeleid 2016-2019
Met de vaststelling van het cultuurbeleid 2016-2019 heeft de raad de
volgende doelstellingen geformuleerd:
1. Blijvende culturele bagage voor alle kinderen en jongeren;
2. De functie van kunst en cultuur breder inzetten: naast jeugd
ook focus op ouderen en doelgroepen in het sociale domein;
3. Versterking van de identiteit door een gezamenlijke
geschiedenis;
4. Investeren in Woerdens talent;
5. De culturele as: meer rendement door samenwerking en
flexibiliteit van mensen, expertise en locaties.

28-05-2015

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief (15r.00344) Ambitie cultuur 2016-2019
De huidige beleidsbrief cultuur loopt tot en met 2015 en daarom is
aan de grote 5 cultuurinstellingen gevraagd om nieuwe culturele
ambities voor Woerden op te stellen. Deze vindt u in het
bijgevoegde stuk 'Woerden, meest creatieve stad van Nederland
(voorbij het gemiddelde)' dat als bijlage is toegevoegd.
De inhoudelijke lijn die voor cultuur in 2012 is ingezet, wordt ook de
komende jaren voortgezet. Het accent van het cultuurbeleid blijft
liggen op cultuurparticipatie door de jeugd, het Verhaal van Woerden
en samenwerking tussen culturele partijen. Daarnaast willen de
grote 5 ook aandacht voor ouderen en andere doelgroepen in het
sociale domeinen en investeren in Woerdens talent. We gaan
onderzoeken of we in samenwerking met maatschappelijke partners
een stimuleringsfonds kunnen oprichten voor cultureel talent. De
ambities voor de komende jaren kunnen worden gerealiseerd met
de huidige financiële middelen die voor cultuur beschikbaar zijn.
Kanttekening hierbij is wel dat er in de jaren 2016-2018
bezuinigingen op cultuur worden gerealiseerd. Besluitvorming uit
2013 ligt ten grondslag aan deze bezuiniging. Afhankelijk van hoe
deze worden ingevuld kan dit gevolgen hebben voor het realiseren
van de ambities door de grote 5.

12-03-2015

Presentatie

Informatiebijeenkomst Cultuur
De grote vijf cultuurinstellingen van Woerden vertellen over hun eigen
plannen voor de komende tijd en nemen de raad mee in het nieuwe
cultuurbeleid.
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31-01-2012

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief (12.002306) Beleidsbrief cultuur 2012-2015
“De Beleidsbrief Cultuur 2012-2015 is het document waarin het college
richting geeft aan het cultuurbeleid in Woerden. Dit wordt gedaan door
te focussen op slechts drie beleidsdoelstellingen. Als regisseur is de
gemeente in de eerste plaats een goede opdrachtgever. In de tweede
plaats ontwikkelt zij een nieuwe subsidieregeling als smeerolie om
initiatieven mogelijk te maken. Als laatste neemt de gemeente het
voortouw om op regelmatige basis met de grote vijf cultuurinstellingen
aan tafel te zitten om gezamenlijk invulling te geven aan de
doelstellingen. Het jaar 2012 is een cruciaal jaar. Het is het jaar waar
belangrijke acties in gang zijn gezet worden zoals het ontwikkelen van
vijf nieuwe budgetcontracten, een nieuwe subsidieregeling en
specifieke beleidsregels voor de cultuursector. Het is daarnaast een
cruciaal jaar omdat hierin duidelijk wordt hoe de bezuiniging in de
cultuursector er uit zien.”

regelgeving
naam en link
Gemeentewet, art.
147, tweede lid
Gemeentewet, art.
108, eerste lid

relevante artikelen en informatie
6. De overige bevoegdheden, bedoeld in artikel 108, eerste lid, berusten bij de
raad.
1. De bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente
wordt aan het gemeentebestuur overgelaten.
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