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ONDERWERP
Vaststellen cultuurnota Cultuur de verbindende factor 2022-2024
SAMENVATTING
Het college van B en W stelt voor aan de raad de cultuurnota ‘Cultuur de
verbindende factor 2022-2024’ vast te stellen en de dekking van de coronasteunmaatregelen van jaarlijks €35.000 te regelen in de Begroting 2023 e.v. In de
nota wordt het beleid geactualiseerd en voor de komende jaren vastgelegd. Het
beleid richt zich op cultuurbehoud, cultuurparticipatie en cultuureducatie.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Erfgoedwet en Omgevingswet (archeologisch beleid)
BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen de cultuurnota Cultuur de verbindende factor 20222024 vast te stellen (A-stuk).
2. De raad voor te stellen de dekking van de steunmaatregelen naar
aanleiding van de coronacrisis van jaarlijks €35.000 (2023-2024 totaal
€70.000) te regelen in de Begroting 2023 e.v.
3. Het voorstel voor te leggen aan de commissie Samenleving om advies te
geven aan de raad (A-stuk).
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 december 2021
besluit:
1. De cultuurnota Cultuur de verbindende factor 2022-2024 vast te stellen.
2. De dekking van de steunmaatregelen naar aanleiding van de coronacrisis
van jaarlijks €35.000 (2023-2024 totaal €70.000) te regelen in de Begroting
2023 e.v.
De raad voornoemd,
de griffier,
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AANLEIDING
Het huidige cultuurbeleid voor Heemstede is vastgelegd in de Cultuurnota 2016 t/m
2019. De cultuurnota geeft richting aan het beleid voor cultuur in Heemstede. Een
actualisering van deze nota stond gepland voor 2020. Vanwege de
coronapandemie en de grote gevolgen voor (o.a.) de cultuursector is een pas op
de plaats gemaakt. In de voorliggende conceptnota zijn de actuele maatregelen
verwerkt, die het college treft om de culturele sector in deze coronaperiode te
steunen. Deze maatregelen (digitaal cultureel platform, jaarlijks terugkerend
evenement en subsidiëring van culturele activiteiten) zijn in september 2021 in de
commissie Samenleving besproken. De cultuurnota heeft een looptijd tot en met
2024 en wordt daarna verlengd of vernieuwd.
MOTIVERING
De cultuurnota vormt de basis voor het culturele voorzieningenniveau in
Heemstede. Hierbij wordt in de nota het ‘oude’ beleid zowel geëvalueerd als
geactualiseerd. Het nieuwe beleid bouwt daarmee voort op de voorgaande nota,
schept wederom de voorwaarden voor het behouden en versterken van het goede
culturele klimaat, biedt ruimte voor veranderingen en geeft richting voor de
komende jaren.
In het beleid is aandacht voor het brede terrein van cultuur, zoals erfgoed,
geschiedenis, archeologie en niet in de laatste plaats veel vormen van passieve en
actieve kunst- en cultuurbeoefening. Participatie is een belangrijk onderdeel: alle
leeftijden komen aan bod en ook mensen met een smallere beurs kunnen gebruik
maken van het culturele aanbod.
De vernieuwde cultuurnota richt zich nog meer op samenwerking tussen de
verschillende culturele partners. Hierdoor kunnen zij elkaar aanvullen en
versterken. Door samen activiteiten op te pakken kunnen nieuwe verbindingen
ontstaan. De samenwerking krijgt onder meer vorm via het culturele platform, dat
actief zal worden voortgezet en ook online vorm krijgt in een digitaal platform.
Hierdoor wordt het voor partijen nog makkelijker elkaar te vinden.
Naast samenwerking is integratie onderdeel van het beleid. Niet alleen worden er
binnen het culturele veld verbindingen gelegd, ook wordt aansluiting gezocht bij
andere disciplines zoals onderwijs, recreatie en maatschappelijke ondersteuning.
Het cultuurbeleid wordt zo ingebed in het bredere beleid van de gemeente.
De cultuurnota bevat veel concrete acties om de culturele infrastructuur te
behouden en versterken. Het beleid geeft niet alleen richting maar heeft ook een
praktische insteek.
Voorzien is in extra maatregelen om de negatieve effecten van de coronacrisis op
de culturele sector te verzachten.

Kanttekening
Voor de drie maatregelen die zijn getroffen om de cultuursector door de
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coronacrisis te helpen, is de financiële dekking alleen geregeld voor het jaar 2021
en 2022. Voor de jaren 2023-2024 moet nog dekking worden gevonden.
FINANCIËN
Bij het opstellen van deze cultuurnota is het uitgangspunt gehanteerd dat het
cultuurbeleid wordt vorm gegeven binnen het huidige financiële kader.
Echter, dit geldt niet voor de steunmaatregelen naar aanleiding van de
coronacrisis. Dit betreft jaarlijks €35.000 (2023-2024 totaal €70.000). Wij stellen
voor om de dekking van deze uitgaven voor 2023 en 2024 te regelen bij de
Begroting 2023 e.v.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De concept-cultuurnota is voor een reactie voorgelegd aan de culturele partners,
zoals orkesten, koren, theater-gerelateerde partners, bibliotheek en HVHB.
Sommigen van hen hebben gereageerd en dit commentaar is verwerkt. Een groot
aantal van de culturele partners is ook vertegenwoordigd in het digitale culturele
platform ‘BeleefHeemstede’. Er hebben inmiddels meerdere bijeenkomsten
plaatsgevonden om dit digitale platform voor en door de partners vorm te geven.
De contacten met het onderwijs ten aanzien van cultuur verlopen via de stichting
Hart; het onderwijs heeft de dienstverlening van Hart met een 7,9 gewaardeerd.
BIJLAGEN
1. Cultuurnota De verbindende factor 2020-2024
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