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Adviesnota raad
Actualiseren cultuurbeleid

Samenvatting

Op 11 oktober 2016 heeft uw raad zowel het te volgen samenspraakproces als de 
bijbehorende kaders vastgesteld om te komen tot een actualisering van het 
cultuurbeleid. Dit is leidend geweest in het verdere traject en heeft geleid tot het 
visiedocument 'Cultuur verbindt Veldhoven!' dat opgenomen is in bijlage 1.
Het visiedocument Cultuur verbindt Veldhoven!' geeft richting aan de toekomstige 
koers en de positie van Cultuur in 2030 in Veldhoven. Een gezamenlijke koers van alle 
partijen die hieraan onder regie van de gemeente hebben meegewerkt. Gesteld kan 
worden dat alle betrokken partijen enthousiast zijn over het gevolgde proces en het 
resultaat hiervan. Een resultaat enerzijds neergelegd in het visiedocument maar 
anderzijds ook in een nieuwe dynamiek van samenwerking tussen de verschillende 
spelers. Het visiedocument is vanuit die optiek dan ook geen statisch gegeven maar 
beschouwen wij als een gezamenlijk startpunt voor verwezenlijking van de visie.

Beslispunten

1. Het visiedocument Cultuur verbindt Veldhoven!' vast te stellen.

Inleiding

Om de nota Kunst & Cultuur 2006-2010 te actualiseren heeft uw raad op 11 oktober 
2016 het hierbij te volgen samenspraakproces en de bijbehorende kaders vastgesteld. 
In het gevolgde traject is met onder meer bewoners, wijkplatforms, onderwijs, 
ondernemers, amateurgezelschappen en met inbreng van de professionele culturele 
instellingen en provinciale organisaties en onder supervisie van een klankbordgroep 
gewerkt aan de totstandkoming van een nieuwe visie tot 2030. In het ophalen van wat 
onder betrokken partijen leeft, zijn diverse bijeenkomsten belegd en gesprekken 
gevoerd. In het Cultureel Café is door het culturele veld kritisch gekeken naar wat 
zijzelf, de gemeente Veldhoven en anderen kunnen bijdragen aan het versterken van 
het culturele klimaat in Veldhoven. Daarnaast is een bewonersenquête gehouden 
waarvan de resultaten (bijlage 2) besproken en waar mogelijk verwerkt zijn.

Het proces om te komen tot het visiedocument heeft voor alle partijen belangrijke 
inzichten opgeleverd, zoals het inzicht dat cultuur niet een doel op zich is, maar een 
beleidsveld is dat duidelijk raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen. Cultuur 
levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit van Veldhoven en haar inwoners, aan 
de sociale cohesie tussen mensen en daarmee aan een goed woon- en leefklimaat.
Ook draagt cultuur een bij aan de ontwikkeling en ontplooiing van jeugd, aan de 
integratie van nieuwe Veldhovenaren en aan het welbevinden van mensen en de 
ontwikkelingen in het sociaal domein.



Het visiedocument 'Cultuur verbindt Veldhoven!' benoemt drie culturele ambities die 
de komende jaren moeten gaan bijdragen aan het realiseren van de visie, te weten:

4 Cultuur leeft bij iedereen
4 Cultuur draagt bij aan maatschappelijke deelname 
4 Ruimte voor innovatie en experiment

Deze ambities zijn nader uitgewerkt. Tevens is een aantal strategische stappen 
benoemd die leiden tot een uitvoeringsprogramma. Tijdens de samenspraak
bijeenkomsten en in de uitkomsten van de enquête is vanuit bewoners, verenigingen, 
organisaties en instellingen een groot scala aan zaken genoemd, die wat hen betreft 
onderdeel uit zouden kunnen gaan maken van de op te stellen 
uitvoeringsprogramma's. Deze suggesties zijn in bijlage 1 van het visiedocument 
opgenomen en werken wij samen met het culturele veld verder uit. Daarbij zal tevens 
worden bekeken in hoeverre daadwerkelijk invulling kan en zal worden gegeven aan 
de gedane suggesties.

In het visiedocument noemen we vaak het begrip cultuur, dit omvat tevens kunst, 
erfgoed en alle andere kunstvormen en kunstuitingen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

De kaders benoemd in het raadsbesluit 16.101 van 11 oktober 2016.

Beoogd effect

Cultuur duurzaam te verankeren in de Veldhovense samenleving en in de breedte voor 
iedereen beschikbaar en toegankelijk te laten zijn.

Argumenten

1.1 Het visiedocument kan rekenen op draagvlak.
Door het samenspraaktraject met partners uit het culturele veld en het raadplegen 
van en luisteren naar bewoners, heeft het visiedocument draagvlak in de samenleving.

1.2 Partners uit het culturele veld zijn bereid in de uitvoering te investeren.
Doordat partners uit het culturele veld het visiedocument mede tot stand hebben 
gebracht en daarmee ondersteunen, is ook draagvlak aanwezig voor de uitvoering van 
de ambities. De visie komt zo daadwerkelijk tot uitvoering.

1.3 Het visiedocument gaat daadwerkelijk de verbinding aan.
Door het proces van samenspraak zelf worden verbindingen gelegd, worden ideeën 
uitgewisseld en ontstaan mogelijkheden zoals het delen van cultuuruitingen van buiten 
Nederland die tevens integratie versterken. Het Cultureel Café dat zelfstandig opereert 
brengt partijen bijeen en kan als platform fungeren.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een regionale visie ontbreekt nog.
Een regionale visie op het culturele vlak is nog niet voorhanden en komt daarom in 
het visiedocument niet tot uitdrukking. Het proces om te komen tot regionale 
samenwerking op cultureel gebied is weliswaar gaande maar is lastig en heeft tijd 
nodig.
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Financiën

Aan de uitvoering van het visiedocument zijn op voorhand geen financiële 
consequenties verbonden. Een vastgesteld kader door uw raad is immers dat de 
uitgaven binnen de vastgestelde budgetten van de programmabegroting blijven. De 
begroting is toereikend voor onderhoud beeldende kunst in openbaar gebied dat op 
ad-hoc basis plaatsvindt.

Communicatie en samenspraak

Het visiedocument 'Cultuur verbindt Veldhoven!' is in samenspraak tot stand 
gekomen. Betrokkenen informeren wij over het besluitvormingstraject. We 
communiceren over de nota via de gebruikelijke kanalen.

Uitvoering | planning

Samen met de culturele partners geven wij de komende jaren handen en voeten aan 
de drie geformuleerde culturele ambities. In de uitvoeringsprogramma's die om de 
3 á 4 jaar worden opgesteld, komt te staan welke prioriteiten worden gesteld en wordt 
uitgediept hoe de ambities waar te maken. Deze uitvoeringsprogramma's leggen wij 
ter informatie aan uw raad voor. In het proces om te komen tot deze 
uitvoeringsprogramma's zal de gemeente een regisserende rol hebben. Deze rol is 
tijdens het proces om te komen tot het visiedocument nogmaals benadrukt en 
bevestigd.

Bijlagen

1. Visiedocument 'Cultuur verbindt Veldhoven!'
2. Resultaten bewonersenquête

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitvormende raadsvergadering op 11 juli 2017.

POHO zegt toe ten minste eenmaal per jaar via een informatienota de raad te 
informeren over de voortgang van en ontwikkelingen in de Veldhovense cultuur.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de 
raadstukken te wijzigen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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