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AMENDEMENT

Onderwerp Kaders Kunst- en Cultuur
Datum 11 oktober 2016
Ingediend door VSA, GBV, CDA, D66, PvdA, Samenwerkend Veldhoven
Naar aanleiding van Agendapunt 15: Procesvoorstel samenspraak nota Kunst & Cultuur

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

kennis genomen hebbend van:
Procesvoorstel Nota Kunst- en Cultuur (16.100) en het Profiel van Veldhoven (2015-2030)

overwegende dat:
1. 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
2. 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
3. De geformuleerde kaders het speelveld binnen de samenspraak vorm geven
4. De raad via de kaders richting wil geven aan het samenspraakproces kunst- en cultuur 

beleid

spreekt uit het raadsbesluit nr. 16.101 als volgt te wijzigen:
1. Een levendige, betrokken en krachtige gemeenschap met een diversiteit aan culturele 

aanbod waar talenten kansen krijgen waar kunst en cultuur onderdeel zijn van de 
leefbaarheid en bijdragen aan het welbevinden van alle inwoners in samenhang met de 
regio.

2. 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'.

3. De uitgaven blijven binnen de programma-begroting vastgestelde budgetten.
4. Onderhoud van bestaande beeldende kunst is onderdeel van de nota Kunst & Cultuur;
5. De tijdens de kerntakendiscussie algemeen geformuleerde subsidiedoelen die bijdragen 

aan de vitale samenleving en aan een goed woon- en leefklimaat zijn uitgangspunten voor 
inzet van subsidiemiddelen. Dit komt tot uiting in herkenbare activiteiten.

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

7. Het kunst- en cultuurbeleid moet gericht zijn op het betrekken bij en interesseren van een 
zo breed mogelijk publiek, waarbij er speciaal aandacht zal zijn voor de jeugd. 
Cultuureducatie voor de jeugd blijft kerntaak van de gemeente.

8. In het culturele aanbod zal aandacht moeten zijn voor de toenemende internationalisering 
van de Veldhovense samenleving.
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en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 26 stemmen - AANGENOMEN

Voor 21 stemmen (VSA, GBV, CDA, D66, PvdA, Samenwerkend Veldhoven)

Tegen 5 stemmen (VVD)
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