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Onderwerp Kaders Kunst- en Cultuur

Datum 11 oktober 2016

Ingediend door: VSA

Naar aanleiding van: Agendapunt 15: Procesvoorstel samenspraak Nota Kunst- en 
Cultuur

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 11 oktober 2016

kennis genomen hebbend van:
Procesvoorstel samenspraak Nota Kunst- en Cultuur (16.100)

overwegende dat:
» In 2013 een besluit is genomen t.a.v. hoe de raad in de besluitvorming dient om 

te gaan met nota's die in samenspraak tot stand zijn gekomen;
» Indien niet vooraf kaders zijn vastgesteld en een nota is in consensus tot stand is 

gekomen alleen wettelijke en financiële kaders uitgangspunt van weging mogen 
zijn;

» De geformuleerde kaders het speelveld binnen de samenspraak vorm geven;
» De raad via de kaders richting wil geven aan kunst- en cultuur beleid.

spreekt uit het concept-raadsbesluit nr. 16.100 als volgt te wijzigen:
Hoofdkaders als onderdeel van het samenspraak-proces - grenzen en richting beleid
1. De gemeente stimuleert een gevarieerd pakket aan voorzieningen om alle inwoners 

te laten kennis maken met culturele uitingen én om actief deel te nemen aan kunst 
en cultuur'. Met herkenbare aandacht voor lagere inkomensklassen en jeugd.

2. De uitgaven blijven binnen de programma-begroting vastgestelde budgetten.
3. De tijdens de kerntakendiscussie algemeen geformuleerde subsidiedoelen die bijdra

gen aan de vitale samenleving en aan een goed woon- en leefklimaat zijn uitgangs
punten voor inzet van subsidiemiddelen. Dit komt tot uiting in herkenbare activiteiten 
die een brug vormen met het sociaal domein.

4. Door samenwerking, door een vernieuwende en een ondernemende aanpak dienen 
organisaties minder subsidie-afhankelijk te worden.

5. Cultuureducatie voor volwassenen kan worden vormgegeven zonder overheidssubsi
die (kerntaken-discussie)

6. Het leveren van een tegenprestatie aan de Veldhovense gemeenschap is onderdeel 
van subsidietoekenning

Richtinggevende subkaders- te bespreken en te onderzoeken in samenspraak-proces
1. De amateurgezelschappen dienen vanuit de professionele cultuurorganisaties te wor

den gefaciliteerd ten aanzien van accommodatie-gebruik binnen de centrumfunctie/ 
huiskamer van Veldhoven. Wordt het kader 'de huiskamer van Veldhoven' - een podi
um en werkplaats voor de Veldhovense amateur kunst- naar behoren uitgevoerd? Wat 
moet de richting zijn om dit de juiste inhoud te geven?

2. Samenwerking tussen organisaties leiden tot kostenbesparing en efficiëntere organisa
tiestructuren. Wij vragen cultureel ondernemerschap van het veld om bij te dragen aan 
de gemeentelijke doelstellingen. Als belangrijke kenmerken van cultureel ondernemer-
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schap zien wij het creëren van draagvlak voor cultuur én het versterken van eigen in
komsten.

en gaat over tot de orde van de dag.
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