Motie - Ambities voor breedtecultuur
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 22 april 2021, besprekende het raadsvoorstel
Cultuurmanifest en ontwikkelthema’s
constaterende dat:
• het voorliggende cultuurmanifest door de Woerdense cultuursector samen met de gemeente is
opgesteld;
• in de ontwikkelthema’s en het cultuurmanifest ruime aandacht is voor breedtecultuur en de
verbinding met (kleinere) lokale cultuurmakers;
• in het raadsvoorstel de ambities op het gebied van breedtecultuur en het verbinden van lokale
cultuurmakers onder het kopje ‘wat gaan we daarvoor doen?’ enkel is omschreven met de volgende
zin: ‘Tot slot zullen we voor 2021 en volgende jaren zoeken naar mogelijkheden voor een eerste
minimaal gebaar gericht op ‘breedtecultuur’ in de erkenning dat cultuur meer is dan de C5’,
overwegende dat:
• het cultuurmanifest en de ontwikkelthema’s een evenwichtige aandacht laten zien voor enerzijds de
grote vijf cultuurinstellingen (Klooster, KUVO, Stadsmuseum, Bibliotheek en het Cultuurplatform) en
anderzijds de (kleinere) lokale cultuurmakers;
• bovenstaande omschrijving geen recht doet aan de ambities in het cultuurmanifest en de
ontwikkelthema’s;
• de huidige stand van de Woerdense breedtecultuur en de omschreven uitdagingen in de
ontwikkelthema’s om meer daadkracht vragen, ook van de gemeente,
verzoekt het college:
• het manifest en de ontwikkelthema’s leidend te laten zijn in de uitwerking van de actiepunten van het
gemeentelijke cultuurbeleid en als gevolg daarvan meer ambitie te tonen op het gebied van
breedtecultuur en de verbinding met (kleinere) lokale cultuurmakers dan nu is omschreven;
• de gemeenteraad uiterlijk 1 oktober 2021 te informeren over aangescherpte actiepunten.
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