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1

INLEIDING

Voor u ligt de nota "Kunst- en cultuurbeleid gemeente Valkenswaard". Een nota die handvatten en
aanzetten poogt te bieden voor het door onze gemeente te voeren kunst- en cultuurbeleid in de nabije
en verdere toekomst.
In de nota "Heroverweging Welzijnsbeleid" uit 1993 is reeds gesteld dat een van de kenmerken voor
het lokaal cultuurbeleid zou moeten zijn: "het bevorderen en vergroten van de diversiteit in het
aanbod". Een verschuiving in de wijze van subsidiëring in de richting van subsidiëring van de
productie-kosten leek daarvoor het meest geëigende instrument. De instelling van het Cultuurfonds is
daarvan het directe gevolg geweest. In de Perspectievennota 1995-1998 (1994) hebben wij als
centrale beleidsdoelstelling geformuleerd "het op eigentijdse wijze en samen met de burgers werken
aan het behoud en vergroting van de leefbaarheid van Valkenswaard". In het verlengde van deze
doelstelling is door ons in de Perspectievennota het beleid ten aanzien van de sector cultuur
omschreven als een beleid dat gericht moet zijn op "het vergroten van de beschikbaarheid,
bereikbaarheid en toegankelijkheid van het cultuuraanbod". Dit destijds geformuleerde
uitgangspunt geldt naar onze mening nog steeds. Wij willen echter deze wat brede en algemene
formulering in het bestek van deze nota concreter maken en vertalen in een drietal doelstellingen van
het in de toekomst te voeren cultuurbeleid, te weten:
1.
het streven naar een maximale spreiding en participatie;
2.
het bevorderen van de kwaliteit van het culturele leven;
3.
het streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod.
Deze doelstellingen zijn in het vervolg van de nota de uitgangspunten bij de beschrijving van de
diverse aspecten en deelterreinen van cultuur.
Alvorens daartoe over te gaan willen wij eerst nog een algemene opmerking plaatsen over de "taak en
verantwoordelijkheid" van de lokale overheid inzake het cultuurterrein en het te voeren cultuurbeleid.
In deze notitie zullen wij niet in gaan op de vraag of er op het terrein van cultuur wel een taak is
weggelegd voor de lokale overheid? Hierover bestaat in Nederland immers al decennia lang geen
enkele discussie (meer) en wie zich het belang van een goed cultureel klimaat voor de (lokale)
samenleving realiseert, zal deze vraag ook niet stellen. Bij dit belang van een goed cultureel klimaat
zullen wij in het navolgende hoofdstuk beknopt stilstaan.
Vanuit dit belang wordt een rol en taak van de lokale overheid ten aanzien van kunst en cultuur
derhalve voorondersteld.
De inhoud en opzet van deze nota over het kunst- en cultuurbeleid is verder als volgt.
In het volgende hoofdstuk zullen wij stilstaan bij het belang van kunst en cultuur, zowel voor het
individu als voor de (lokale) samenleving. Eveneens wordt hier aandacht geschonken aan relevante
ontwikkelingen. Tevens wordt een indeling van de brede cultuursector gegeven in een drietal
hoofdgroepen, welke hoofdgroepen vervolgens in de hoofdstukken 3 t/m 5 beschreven en toegelicht
zullen worden wat betreft aspecten als doelstelling en functie, betekenis, voorzieningen en
activiteiten die daartoe gerekend (kunnen) worden etc. Afsluitend wordt in hoofdstuk 6 ingegaan op
de relatie tussen het kunst- en cultuurbeleid en het instrument subsidiëring.
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2
2.1

KUNST EN CULTUUR IN DE SAMENLEVING
Definiëring en belang

2.1.1 Begrippen
Mensen hebben, zolang ze er zijn, door muziek, dans, taal, gebaar en beelden uitdrukking gegeven
aan de wijze van omgang met hun medemens, aan de wijze waarop ze hun omgeving ervaren, kortom
aan de wijze waarop ze leven of zouden willen leven. Zolang er mensen zijn, is er dus cultuur. En is
er kunst, want zolang er mensen zijn hebben zij, door gebruik te maken van hun creatieve vermogens,
getracht zich te bekwamen in bovengenoemde uitingen.
Het is verleidelijk om een nota over kunst- en cultuur(beleid) aan te vangen met een nadere duiding
van het begrip cultuur. Dat zijn we immers zo gewend in onze nota's: het begrip te vangen in een, bij
voorkeur, sluitende definitie. Bij het onderwerp cultuur is dit echter niet eenvoudig. Op gezette tijden
zien ook nota's het levenslicht waarin de ondernomen poging om cultuur te duiden geslaagd genoemd
kan worden. Een goed voorbeeld van een geslaagde poging vinden wij die van de provincie
Noord-Brabant. In de provinciale nota "Kunst in Cultuur" (1989) wordt cultuur omschreven als "de
manier waarop een maatschappij zich oriënteert en organiseert. Een cultuurpatroon geeft een
beeld van wonen, werken, denken, zich uiten, zich ontspannen. Het is tegelijkertijd: zo zijn onze
manieren, en dit zijn onze waarden, normen en symbolen".
De begrippen kunst en cultuur zijn eigenlijk een soort allesomvattende begrippen geworden. Dat is
een gevolg van het feit dat tot op heden niemand er ooit in geslaagd is de begrippen kunst en cultuur
te definiëren op een wijze die alom instemming ontmoet. Door cultuuruitingen kunnen mensen een
eigen identiteit ontwikkelen (ontplooiing). Door de omgang, confrontatie met cultuuruitingen van
anderen (communicatie) leren mensen zichzelf kennen en worden ze zich bewust van de eigen
mogelijkheden. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor groepen en zelfs voor de gehele
gemeenschap.
Cultuur kan volgens gangbare opvattingen ook geformuleerd worden als: het geheel van uitingen van
mensen, gericht op het creëren, presenteren en conserveren van waarden. Binnen de huidige
samenleving bestaat er geen algemene consensus over genoemde waarden. Cultuur is dan ook
gebonden aan een groep, een verzameling mensen met een aantal gemeenschappelijke waarden en
normen. Mensen die tot een culturele groep behoren zullen zich de bij die groep behorende waarden
eigen willen maken om ze door te geven of om die waarden te veranderen. Binnen de totale bevolking
zijn meerdere groepen te onderscheiden, die verschillende waarden, verschillende culturele stijlen
hebben. Een goed kunst- en cultuurbeleid zal rekening moeten houden met die verschillende groepen.
Derhalve geen exclusieve aandacht voor de behoeften en de appreciatie van de grote massa, voor de
cultuur met een grote C en kunst met een grote K, maar zeker ook voor de behoeften en appreciatie
van de minderheid, voor de subculturen. Het beleid zal gericht moeten zijn op een pluriform aanbod
voor een gedifferentieerd publiek.
Kunst is eigenlijk een bijzonder onderdeel van de cultuur, waartoe een aantal specifieke disciplines
behoren zoals muziek, dans, theater, literatuur en beeldende kunst. Door het voortdurend zoeken naar
nieuwe vormen, de eigenzinnigheid waarmee oorspronkelijkheid wordt nagestreefd, geven
kunstuitingen niet zelden aanleiding tot heftige discussies.
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2.1.2 Het belang van kunst en cultuur
Zoals cultuur in de vorige paragraaf gedefinieerd is, is het nog nauwelijks nodig op het belang van
cultuur te wijzen. Toch willen wij ook wat betreft het aan cultuur toe te schrijven belang de provincie
Noord-Brabant citeren:
"Cultuur is belangrijk voor individu en samenleving. Cultuur draagt bij aan de ontwikkeling
van de identiteit van mensen en maatschappij, aan een kritische zelfbeschouwing en de
versterking van het zelfbewustzijn van onze samenleving. Cultuurbeleid moet alleen al
daarom in het hart van het totale beleid geplaatst worden. Daar voelt het zich ook thuis. Zoals
mensen zich thuis voelen in een leefomgeving waarin zij zichzelf herkennen en waarin zij
zich door anderen erkend weten in hun identiteit en waarden. Daardoor groeit ook de
bereidheid van mensen om medeverantwoordelijkheid te dragen voor de samenleving. Wij
willen geen wereld van enkelen waarin velen moeten leven. Actief cultuurbeleid draagt bij
aan de bevordering van participatie, een van de hoofdpunten in het beleidsaccoord voor deze
bestuursperiode.
Naast het belang van cultuur voor identiteit, samenhang en participatie heeft cultuurbeleid
ook een ondersteunende functie voor economie en werkgelegenheid. Culturele instellingen
leveren een essentiële bijdrage aan een goed en aantrekkelijk leefklimaat" (Nota Cultuur
Centraal in Brabant, 1996).
Wij willen de hierboven aangehaalde woorden, waarmee het belang van cultuur voor onze (lokale)
samenleving wordt weergegeven, graag tot de onze maken.
Over de wijze waarop de brede cultuursector onderverdeeld "moet" worden bestaat geen eenduidige
opvatting. De indelingen die in den lande gehanteerd worden ten aanzien van de cultuursector zijn net
zo divers als het terrein van cultuur zelf. Deze indelingen geven enerzijds een typering aan van wat
onder de deelterreinen van cultuur verstaan wordt, anderzijds vormen deze indelingen een
uitdrukking van het perspectief en het kader van waaruit cultuur benaderd en bezien wordt. Ter
illustratie volgen een aantal indelingsuitgangspunten:
in termen van de functies van cultuur: recreatief, educatief/informatief, economisch,
profilerend;
in termen van de "motieven" om aan cultuur te doen: vorming, ontplooiing, educatie,
ontspanning en recreatie, ontmoeting;
in termen van de uitdrukkings- en uitingswijzen van cultuur: receptief versus actief.
in termen van de "taken" die aan cultuur toebedeeld worden: educatief, conserverend,
vernieuwend.
Gerelateerd aan de diverse deelterreinen van cultuur dienen deze indelingsuitgangspunten veeleer
beschouwd te worden als een poging om de accenten te benadrukken die binnen deze terreinen gelegd
worden qua doelstelling e.d., dan dat hierdoor een strikt onderscheid in de terreinen en werksoorten
van cultuur wordt aangebracht.
2.1.3 Voorzieningenniveau
In een onderzoek van de VNG naar het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid werd het zogenaamde
ringenmodel gepresenteerd. Daarin worden drie schaalniveau's onderscheiden:
Ring 1: voor een gemeente met minder dan 30.000 inwoners.
Ring 2: voor een gemeente van 30.000-100.000 inwoners.
Ring 3: voor een gemeente van meer dan 100.000 inwoners.
Binnen elke ring is een aantal culturele functies aangegeven. Het ringenmodel kan dus gebruikt
worden als een globale toets, als een richting voor de omvang van de culturele infrastructuur. Het
gebruik van dit model is zeker geen dwingend voorschrijven van welke voorzieningen er binnen een
gemeente aanwezig behoren te zijn, maar dient eerder als referentiekader.
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De gemeente Valkenswaard heeft (per 1 januari 1998) 31.173 inwoners. Hiermee valt Valkenswaard
in ring 2. Dit betekent dat zij qua inwonertal te maken heeft met de voorzieningen van zowel ring 1
als 2. In ring 1 zijn de inspanningen doorgaans gericht op een beperkt aantal herkenbare activiteiten
en voorzieningen:
- monumentenzorg
- beeldende kunst/bouwkunst, de vormgeving van de openbare ruimte en tentoonstellingsruimte
- bibliotheek
- amateurkunst
- podiumkunsten, festivals, uitvoeringen voor de jeugd, oefenruimtes.
In ring 2 komen daar, naast de hiervoor genoemde voorzieningen, bij:
- cultuurbehoud: natuurkundig of cultuurhistorisch museum
- media, lokale omroep
- film, kleine filmvertoningen
- podiumkunsten: multifunctionele accommodatie, pop/jazz podium
- kunsteducatie: instituut voor kunstzinnig vorming (b.v. muziekschool)
- beeldende kunst/bouwkunst: percentage-regeling, aankoopfonds, kunstuitleen.
In ring 3 komen daar nog bij: museum voor moderne kunst, concertzaal, danstheater, theater voor de
artistiek waardevolle film etc.
Een groot gedeelte van deze onderwerpen worden in deze nota behandeld. Dit geeft uiteindelijk
inzicht in het voorzieningenniveau van de gemeente Valkenswaard.
2.2

Ontwikkelingen

2.2.1 Marketing
Het economisch marktdenken heeft ook bij de kunst en cultuur zijn intrede gedaan. De wensen c.q.
behoeften van de consument staan centraler, de eigen inkomsten moeten omhoog en begrippen als
marketing en kunstmanagement zijn ingeburgerd aan het raken. Op het moment dat er een aanbod van
en vraag naar een cultuurproduct is, is er sprake van marktwerking. Het marktdenken kan positief zijn
daar waar het gaat om een adequate aansluiting van het aanbod op de vraag. Als een muziekschool
bijvoorbeeld uitsluitend een klassiek repertoire aanbiedt, kan dat wanneer er alleen daarnaar maar
vraag is. Zijn er echter ook vragen om een andersoortig aanbod dan moet de instelling daar flexibel
op in kunnen springen. Alleen dan kan de doelstelling van een pluriform aanbod voor een
gedifferentieerd publiek worden waargemaakt.
Toch kunnen er duidelijk ook grenzen gesteld worden aan het marktdenken in de kunst en cultuur. In
de heersende economische opvattingen is een markt een verzameling van "abstracte" wezens met los
van een sociale context staande behoeften, rechten, talenten etc. De relatie tot de omgeving is niet, of
minder, relevant zoals ook de sociale interactie waardoor er van "samenleven" geen sprake is. Maar
de mens is een sociaal wezen en juist in de omgang met anderen kan hij capaciteiten ontplooien die
belangrijk zijn voor hemzelf, maar ook voor de gehele gemeenschap. Dat, en hetgeen mensen bindt,
maakt een samenleving tot meer dan een markt. In die meerwaarde is de rechtvaardiging gelegen om
een kunst- en cultuurbeleid te formuleren dat gedeeltelijk tegen het marktdenken in gaat.
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Mede omdat onderkend wordt dat de waarde van kunst en cultuur niet altijd in cijfers is uit te
drukken en de specifieke eigenaardigheden zich niet zonder meer lenen voor toepassing voor
economische modellen, is er sprake van een beperkte toepassing van marktmechanismen bij het
kunst- en cultuurbeleid. Vanuit deze toepassing komen de volgende, algemene, posities naar voren:
De gesubsidieerde instellingen moeten hun beleid zodanig inrichten dat zij een belangrijk
deel van het exploitatie-tekort op kunnen brengen middels inkomsten. Zeker van de grote
instellingen mag een bedrijfsmatige aanpak gevraagd worden, waarbij steeds gekeken wordt
in hoeverre de ideële doelen mede gerealiseerd kunnen worden door een verhoogde
efficiency en flexibiliteit en door een zekere mate van commerciële activiteiten.
Een breed draagvlak voor de gesubsidieerde culturele activiteiten is een belangrijke
legitimatie voor het kunst- en cultuurbeleid. Een adequate aansluiting van vraag en aanbod is
daarbij aangewezen.
Instellingen moeten zelf voor het grootste gedeelte de wensen voor de toekomst zien te
financieren middels efficiency, marketing, sponsoring, verhoging eigen bijdragen etc.
2.2.2 Samenhang amateurkunst, professionele kunst en educatie
Het verbeteren van de relatie tussen de amateurkunst, de professionele kunst en de educatie is bij het
rijk een belangrijk beleidsuitgangspunt geworden. De effectiviteit van beleid, met als speerpunt
cultuurparticipatie, zal groter worden wanneer nadrukkelijker rekening wordt gehouden met de
amateurkunst. De professionele kunst is sterk gebaat bij de door de amateurs verzorgde basis van
talent en publiek. De amateurkunst heeft de professionele kunst weer nodig om te vernieuwen en als
toets voor kwaliteit. Bij de amateurkunst is het gevaar aanwezig dat de instandhouding of groei van
de club een doel op zich wordt. Om de gunst van een zo breed mogelijk publiek te verwerven zal de
amateurkunst zich minder snel wagen aan experimenten. Anderzijds kan de vernieuwingsdrang van
de professionele kunst het gevaar inhouden dat alleen ingewijden nog de betekenis kunnen
doorgronden. Het ideale beleid zou er derhalve op gericht moeten zijn om ze samen te brengen.
2.3
Afsluiting
In dit hoofdstuk is ingegaan op de definiëring en het belang van kunst en cultuur en ontwikkelingen.
Om aan alle onderscheiden aspecten van kunst en cultuur(beleid) aandacht te kunnen besteden is, in
navolging van de provincie, de indeling waarbij cultuur wordt onderverdeeld in een drietal
hoofdgroepen naar onze mening een adequate manier. De drie hoofdgroepen zien er als volgt uit:
Kunsten
Cultuurbehoud
Media
Binnen ieder van deze hoofdgroepen is vervolgens een aantal deelterreinen c.q. sectoren te
onderscheiden. In onderstaande hoofdstukken zullen wij achtereenvolgend op deze hoofdgroepen en
de sectoren daarbinnen nader ingaan.
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3

KUNSTEN

Tot de hoofdgroep van de kunsten behoren de volgende sectoren: amateurkunst, kunst- en
cultuureducatie, podiumkunst en beeldende kunst. Deze sectoren worden hieronder afzonderlijk
besproken.
3.1
Amateurkunst
Het amateurveld is uitermate breed en divers. Inhoudelijk vallen onder de term "amateurkunst" zeer
uiteenlopende activiteiten: van volksdans tot popmuziek, van operettegezelschap tot toneel-club.
Goed beschouwd behoort de hele niet-professionele kunstbeoefening tot het terrein van de
amateurkunst en beslaat deze het hele terrein van al die mensen die vanuit hun "hobby" iets aan kunst
doen, zonder dat er gestreefd wordt hun primaire inkomen uit de kunstactiviteiten te verkrijgen. In de
realiteit en praktijk is het onderscheid tussen de amateursector en de professionele sector minder
eenvoudig, eerder is sprake van een vloeiende overgang tussen beide sectoren. De amateurkunst
neemt in de culturele markt een sterke positie in. Autonomie en zelfwerkzaamheid vormen de basis
van het succes van de amateurkunst. Vaak gaat het in de amateurkunst om organisaties die bestaan op
basis van de inzet van vrijwilligers. De invloedssfeer van de lokale overheid is daarbij beperkt. Dat
de amateurkunst een niet te onderschatten rol in de lokale gemeenschappen vervult blijkt uit het
gegeven dat nagenoeg de helft van de Nederlandse bevolking een meer of minder groot deel van zijn
vrije tijd aan kunstzinnige activiteiten besteedt. Aangenomen mag worden dat het andere deel van de
bevolking op z'n minst wel eens op de een of andere wijze in contact is gekomen met de
amateurkunst.
In Valkenswaard worden op het onderhavige terrein van de amateurkunst een aantal verenigingen
structureel gesubsidieerd middels een vast bedrag. Door middel van deze systematiek hebben de
organisaties een grote bestedingsvrijheid om eigen keuzes te maken en prioriteiten te stellen. De
verantwoordelijkheid voor de instandhouding en wijze van functioneren van de organisatie berust bij
deze organisatie c.q. haar leden.
Amateurkunst is van belang voor de spreiding (met name in sociaal opzicht) en participatie (sociale
toegankelijkheid) van kunst en cultuur. Bij het streven naar spreiding en participatie is het
subsidiëren van bestaande structurele verbanden het meest geschikte beleidsinstrument. De
toegankelijkheid komt onder andere tot uiting door het aanwezig zijn van een multifunctioneel
centrum; in het geval van Valkenswaard het Cultureel Centrum waar de bouw inmiddels van gestart
is. Tevens moet hierin ook de betekenis van onderlinge samenhang tussen culturele voorzieningen
benadrukt worden. Deze samenhang kan gecreëerd worden in de activiteiten van verenigingen voor
de amateurkunst en de centra die zich bezighouden met kunstzinnige vorming (bijvoorbeeld het CMD
en de Draaikolk). De amateurkunst kan daarbij gebruik maken van de faciliteiten en de deskundigheid
die de centra te bieden hebben.
Het terrein van de amateurkunst vertoont een grote stabiliteit. Dat moet zeker tot de kwaliteiten van
de amateurkunst worden gerekend. Met betrekkelijk weinig middelen wordt veel bereikt. Deze
relatieve stabiliteit leidt tot een weinig vernieuwende kunstpraktijk, hetgeen onder andere
consequenties heeft voor de samenstelling van de kunstorganisaties (bijvoorbeeld vergrijzing).
Daarentegen hebben amateurkunstverenigingen te maken met een diversiteit in leeftijdsgroepen,
stijlen en opvattingen, waardoor men expliciet zoekt naar nieuwe, verrassende ideeën naast het
bekende repertoire of de reeds beproefde activiteiten. Gestreefd dient te worden naar een evenwichtig
samenhangend pakket van reguliere en vernieuwende, in eerste instantie experimentele, activiteiten.
Het subsidiëren in de productiekosten is hierbij een belangrijk beleidsinstrument.
6

De gemeente is er geen voorstandster van dat het aantal structureel gesubsidieerde instellingen op het
gebied van zang, muziek en het toneel substantieel wordt uitgebreid. Alleen wanneer er sprake is van
een waardevolle aanvulling op het bestaande aanbod zal dat overwogen worden (bijvoorbeeld een
nieuwe, in Valkenswaard in die vorm niet voorkomende stijl).
3.2
Kunst- en cultuureducatie
De sector van de niet-professionele kunstbeoefening wordt doorgaans verdeeld in de sector
amateurkunst (zie vorige paragraaf) en de sector kunst- en cultuureducatie (kunstzinnige vorming).
De sector van de kunst- en cultuureducatie begeeft zich zowel op het terrein van de professionele
kunsten als op het terrein van de amateuristische kunstbeoefening. De kunst- en cultuureducatie
wordt omschreven als: "Al die educatieve activiteiten die bijdragen aan het leren omgaan met kunst
en cultuur, het zelf leren maken van kunstproducten (actief), het leren kijken/luisteren naar
kunstproducten (receptief) en het leren beoordelen van het kunstproduct (reflectief)".
Kunst- en cultuureducatie vindt plaats binnen het basisonderwijs via de expressie-activiteiten. In de
onderbouw van het voortgezet onderwijs wordt de kunstzinnige basisvorming voortgezet met
verplichte kunstvakken. Naast dit door de wetgever verplicht gestelde pakket aan basisvorming op het
gebied van de kunsten is er een rijke praktijk gegroeid aan aanvullende activiteiten.
Binnen het onderwijs worden kunstzinnige activiteiten aangevuld door confrontaties met kunstproducten zoals schoolconcerten, theater- en dansvoorstellingen etc. Binnen de buitenschoolse
activiteiten wordt het kunstaanbod aangevuld door muziekscholen, creativiteitscentra en private dans, muziek-, teken-docenten. Kenmerk van al deze aanvullende activiteiten is dat de lessen buiten het
reguliere onderwijs worden genoten. Men doet mee op vrijwillige basis. De activiteiten maken, net
als in de sector van de amateurkunst, deel uit van het vrijetijdsgedrag van mensen.
In Valkenswaard kennen we, naast het reguliere onderwijs en de private sector, enerzijds het aanbod
van een groot aantal "creativiteits"cursussen bij de Draaikolk en anderzijds vooral het Centrum voor
Muziek en Dans (CMD) als instellingen voor kunst- en cultuureducatie. Beide laatstgenoemde
voorzieningen zijn mogelijk dankzij een structurele bijdrage van de lokale overheid. Deze bijdrage is
noodzakelijk om deze sector toegankelijk te houden voor iedereen. Met betrekking tot het CMD is in
de Kerntakendiscussie van 1996 onderzoek aangekondigd naar de meest gewenste beheersvorm.
Onlangs is nog besloten dat eventuele wijzigingen in de beheersvorm van het CMD pas zullen
plaatsvinden na de verhuizing in de tweede helft van 1999 naar het Cultureel Centrum, maar dat al
wel in 1998 een werkgroep hiervoor geformeerd zal worden.
3.3
Podiumkunst
Het begrip podiumkunst willen wij hanteren als verzamelnaam voor een breed scala aan culturele
activiteiten, waarbij het product op zich centraal staat, zoals toneel, dans, cabaret, muziek (klassiek,
popmuziek, jazz), mime etc. Dit product is bij de amateurgezelschappen vaak een (logisch) gevolg
van de primair recreatieve inspanning in de diverse disciplines. Bij de professionals, en door hen
worden de podiumkunsten voor een belangrijk deel ingevuld, staat de totstandkoming van dit product
centraal.
De belangrijkste voorwaarde voor een voor de podiumkunsten gunstig klimaat is vrijwel ingevuld.
Immers met de bouw van een cultureel centrum, waarin opgenomen een grote zaal met een adequaat
podium, kunnen zowel de plaatselijke amateur-gezelschappen, geen enkele uitgezonderd, als
professionele gezelschappen hun "kunsten" aan een breed publiek vertonen. Het hebben van een
multi-functionele accommodatie levert een belangrijke bijdrage aan het (culturele)
voorzieningenniveau.
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Naast de belangrijke voorwaardenscheppende taak op het terrein van passende accommodaties,
dient de overheid ons inziens bij te dragen aan een passende bezetting van het ter beschikking
staande podium. Zoals reeds eerder gezegd zien wij daarbij, voor wat betreft de eigen
Valkenswaardse amateurgezelschappen, een bijdrage in de "productiekosten" als het meest
geëigende instrument.
Deze subsidiëring kan vaak een amateurproductie "net over de drempel helpen": het kan het
beslissende moment betekenen voor het wel of niet doorgaan van een theatermanifestatie, een
dansfestival, een wat grotere toneelproductie etc. Door deze zogenaamde incidentele subsidies te
verlenen vanuit het Cultuurfonds (zie ook paragraaf 6.3) wordt voldaan aan de uitgangspunten van
het bevorderen van kwaliteit en diversiteit.
Naast de amateurgezelschappen die gebruik maken van het podium in het Cultureel Centrum speelt
ook het professionele segment een belangrijke rol. Er is een duidelijke verhouding tussen de
plaatselijke, amateuristische programmering en de professionele programmering. Uitgangspunt
hierbij is om, ten aanzien van het gebruik van de grote zaal, prioriteit te geven aan het eigen
Valkenswaardse cultuuraanbod. Deze moet bezien worden vanuit twee invalshoeken, te weten: vanuit
het Valkenswaardse (culturele) verenigingsleven en vanuit de Valkenswaardse burgers. In het SGBOrapport "Een grote zaal in Valkenswaard" is verwoord dat verwacht mag worden dat de zaal op
jaarbasis minimaal 35 maal voor amateuristische uitvoeringen zal worden gebruikt en ongeveer 80
maal voor repetities. Tevens voorziet het SGBO voor de grote zaal een behoefte van circa 70-80
professionele voorstellingen. Het is van belang dat er een goede variatie en spreiding in het
programma-aanbod is van zowel het amateuristische en professionele aanbod afzonderlijk als
onderling omdat dit in belangrijke mate bepalend is voor een voldoende bezoekersaantal. Aan de ene
kant zal de professionele uitstraling van het cultuuraanbod zeker een stimulans zijn die doorwerkt ten
aanzien van het gebruik van de grote zaal door de plaatselijke (culturele) verenigingen en
organisaties. Mogelijk vertaalt zich dit in belangstelling voor hetgeen door deze verenigingen en
organisaties ten uitvoer gebracht wordt. Aan de andere kant zullen de professionele uitvoerders zich
kunnen verheugen in aandacht van degene die zich bezighouden met amateurkunst. Duidelijk is dat
het amateuristische en het professionele aanbod elkaar goed verdragen en zelfs versterken. Echter om
het professionele aanbod in principe voor eenieder toegankelijk te houden en daarnaast kwaliteit en
diversiteit te waarborgen dienen financiële garanties gegeven te worden.
Het professionele aanbod van voorstellingen speelt een belangrijke rol in de exploitatie van het
Cultureel Centrum. Om een goede exploitatie van het Cultureel Centrum op dit gebied te
bewerkstelligen dient een vast en structureel budget ten behoeve van de programmering van de grote
zaal beschikbaar gesteld te worden. Hierbij wordt uitgegaan van het feit dat kwaliteit geld kost, maar
dat dit niet hoeft te leiden tot een financieel onverantwoorde "open-eind situatie". Gezien het
eenmalige karakter van deze voorstellingen dient dit budget beschikbaar te worden gesteld uit het
Cultuurfonds. Naast het budget voor professionele programmering uit het Cultuurfonds is er sprake
van subsidieverzoeken van amateurverenigingen voor het organiseren/opvoeren van een activiteit.
Deze worden eveneens vanuit het Cultuurfonds bekostigd. Om de diversiteit in het aanbod vanuit het
Cultuurfonds te bewerkstelligen behoren al deze subsidieverzoeken op het brede terrein van cultuur
in wisselwerking met het professionele aanbod beoordeeld te worden.
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Hierbij staat in beginsel niet de hoogte van het structurele budget voor professionele programmering
ter discussie, doch betreft het een algemene toets en afstemming van het programma. Gelet op het feit
dat professionele programmering geruime tijd voor aanvang van het theaterseizoen ingekocht moet
worden zal deze afstemming veelal pas "achteraf" plaatsvinden en tevens richtinggevend zijn voor
toekomstige programmering. Bij de overige, éénmalige activiteiten vindt afstemming "vooraf" plaats.
Vanuit deze afstemmingen komt er een evenwicht tussen de professionele en de
amateurkunstvoorstellingen en daarmee van het totale aanbod op het gebied van cultuur.
De activiteiten die gesubsidieerd worden vanuit het Cultuurfonds (dus ook de professionele
programmering) worden getoetst aan de doelstellingen van het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.
Hiervoor willen wij als College een commissie van deskundigen instellen, met daarin een aantal door
ons aan te stellen personen, om deze vervolgens te raadplegen. Wij hebben als College op deze
manier de mogelijkheid om ook ten aanzien van toekomstige programmeringen van de grote zaal in
het Cultureel Centrum bepaalde accenten te leggen. Dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid
van het stichtingsbestuur van het Cultureel Centrum betreffende de invulling van de professionele
programmering. Om dit op een goede en harmonieuze wijze te laten verlopen ligt het voor de hand de
directeur van het Cultureel Centrum, straks een kenner van het Valkenswaardse culturele leven, te
vragen zitting te nemen in de commissie van deskundigen.
3.4
Beeldende kunst
Het door ons geschetste terrein van de amateuristische kunstbeoefening heeft ook betrekking op de
beeldende kunst. Kenmerkend is dat vooral hier het onderscheid tussen amateur en professional
moeilijk te maken is. Ook de amateur biedt zijn of haar werk te koop aan. Het beroep beeldende
kunstenaar is niet gebaseerd op criteria die wettelijk zijn vastgelegd. Dit houdt in dat iedereen zich
beeldend kunstenaar kan noemen en zich op die basis vrij kan vestigen. Voor de vraag naar eventuele
overheidsbemoeienis op het terrein van de beeldende kunst is dit echter niet van belang.
In navolging van datgene wat in hoofdstuk twee over de waarde c.q. betekenis van cultuur is
geschreven, zijn wij van oordeel dat de confrontatie met beeldende kunst belangrijk en verrijkend is,
althans kan zijn. De rol van de overheid is ons inziens vooral een stimulerende. Deze stimulerende rol
kan op verschillende manieren gestalte krijgen, waarbij de doelstellingen zoals genoemd in hoofdstuk
een uitgangspunt zijn.
Hieronder wordt deze rol nader aangeduid ten aanzien van een viertal onderdelen c.q. terreinen van
beeldende kunst. In zijn algemeenheid zijn hierbinnen een tweetal aandachtsvelden te onderscheiden,
namelijk: productie (aankopen, opdrachten verstrekken) en bemiddeling (instellingen die een
middenpositie innemen tussen kunstenaar en publiek zoals bijvoorbeeld galeries, ateliers waarbij het
kunstproduct aan de man gebracht wordt, dat wil zeggen getoond wordt, verkocht wordt etc.).
a) Tentoonstellingen
Een belangrijk element voor de beeldend kunstenaar is de mogelijkheid om zijn product te kunnen
laten zien. Wij zijn van oordeel dat er voor de lokale overheid een rol is weggelegd, uitgaande van het
streven naar spreiding en participatie, bij het bevorderen van dergelijke activiteiten door het
financieel ondersteunen van de organisatie van tentoonstellingen en/of daarmee vergelijkbare
manifestaties. Ook hier is het Cultuurfonds van toepassing.
b) Opdrachten/Aankopen
Een andere belangrijke stimuleringsmaatregel is het regelmatig aankopen van, al dan niet in opdracht
vervaardigde, kunst. Dit terrein wordt beschouwd als een beleidsinstrument wat zich richt op
productie.
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Bij de ontwikkeling van een bescheiden kunstaankoopbeleid denken wij op dit moment vooral aan
kunst in de openbare ruimte. Wij zullen voor de ontwikkeling van dit beleid het advies inwinnen van
de Nieuwe Brabantse Kunststichting. Hierbij willen wij ook schenkingen van derden aan de gemeente
betrekken. De bekostiging van kunstaankopen zou kunnen geschieden uit de nieuwe exploitatieopzetten en/of uit het Fonds bovenwijkse voorzieningen.
Teneinde aan het kunstaankoopbeleid gericht invulling en uitvoering te kunnen geven overwegen wij
de instelling van een fonds voor kunstaankopen. Om hiermede een eerste start c.q. inhaalslag te
kunnen maken willen wij dit fonds éénmalig voeden met een bedrag van ƒ 200.000,--, te onttrekken
aan de algemene reserves. De omvang van de jaarlijkse storting in het fonds willen wij bepalen op
ƒ 30.000,--. Dit bedrag dient opgenomen te worden in de exploitatie. Naast de hiervoor genoemde
gemeentelijke middelen kan aanvullend een beroep gedaan worden op fondsen van elders, zoals
bijvoorbeeld de Mondriaan Stichting en de Stichting Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en
Bouwkunst.
c) Ateliers
Het voorhanden zijn van een eigen werkruimte of atelier is voor een kunstenaar in de meeste gevallen
een cruciale voorwaarde voor de uitoefening van zijn beroep. Vooral in grotere steden maakt de zorg
voor betaalbare ateliervoorzieningen onderdeel uit van het voorwaardenscheppend beleid van de
lokale overheid. Wij zijn van oordeel dat de lokale overheid op dit terrein geen
voorwaardenscheppende taak heeft. Met andere woorden, de overheid heeft naar ons oordeel geen
zorgplicht voor betaalbare ateliervoorzieningen.
d) Galeries
Een goede galerie is mede van belang voor de kwaliteit van het kunstklimaat. Een galerie is een
particuliere onderneming, die beschikt over een ruimte waar kunst getoond en verhandeld wordt. In
die zin vormt de galerie een belangrijke schakel tussen publiek en kunstenaar. Daarbij gaan
commerciële overwegingen hand in hand met ideële. Gezien het accent dat op het commerciële aspect
ligt zijn wij van oordeel dat actieve, rechtstreekse overheidssteun hier niet op zijn plaats is. Een
gunstig vestigingsklimaat en eventuele indirecte ondersteuning in de zin van incidentele aankoop van
kunst c.q. bemiddeling daarbij zijn naar onze mening de enige instrumenten tot eventuele
ondersteuning.
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4

CULTUURBEHOUD

Tot de hoofdgroep van cultuurbehoud kunnen die culturele voorzieningen gerekend worden waarvan
de doelstelling met name gelegen is in "het instandhouden en (eventueel) ontwikkelen van
culturele waarden". Het accent ligt daarbij op cultuurbehoud en -beleving: het toegankelijk houden
van op traditie gebaseerde waarden, waarvan een vormende en educatieve betekenis uitgaat. Binnen
deze hoofdgroep worden de volgende sectoren onderscheiden: musea, monumentenzorg en cultuuren geschiedbeoefening.
4.1
Musea
Musea zijn de bemiddelaars als het gaat om het culturele erfgoed. Een museum wordt gedefinieerd
als "een instelling met een collectie (of meerdere) die, in haar geheel of voor een belangrijk gedeelte,
bij voortduring in het openbaar is opgesteld en die, tegen betaling of gratis, op vastgestelde tijden (en
eventueel daarnaast op aanvraag) te bezichtigen is.
Het bewaren dient meer en meer te gebeuren vanuit een hedendaagse visie op het verleden; mensen
zijn immers voortdurend bezig met het scheppen van het eigen verleden door te bepalen wat voor hen
waarde heeft om behouden te worden. Het omgaan met het verleden is bij uitstek een creatief proces
dat niet weg te denken is uit een dynamische samenleving. De erkenning moet er zijn dat er een
voortdurende wisselwerking bestaat tussen behoud en cultuurschepping, tussen traditie en
vernieuwing. Musea zouden zelf cultuur moeten scheppen; zelf de cultuur moeten interpreteren op
basis van de collectie die in hun beheer is. Hun rol als beheerder van het cultuurgoed wordt
uitgebreid naar ook het scheppen van cultuur. Musea moeten meer rekening houden met de manier
waarop bezoekers musea en hun tentoonstellingen benaderen. De bezoeker is namelijk geen passieve
consument, hij verwerkt info en neemt dan ook dingen op die vreemd zijn aan de bedoeling die het
museum heeft. Zij moeten mensen aanknopingspunten voor ontwikkeling bieden, hen zowel
confronteren met als bevestigen van hun eigen cultuur. Zij moeten niet willen beleren, maar objecten
aanbieden waarmee de bezoeker zelf een interpretatie kan vormen. Gerelateerd aan de huidige
Valkenswaardse situatie zijn er een tweetal musea, te weten: het Cultuur-Historisch Museum (CHM)
en het Museum van Gerwen-Lemmens. In de inleiding wordt een cultuurhistorisch museum genoemd
als een voorziening in de tweede ring.
Het Cultuur-Historisch Museum richt zich in hoofdzaak op het kennis laten nemen van het cultuurhistorische erfgoed met betrekking tot de sigarenindustrie en de valkerij: twee aspecten die voor het
verleden van Valkenswaard in belangrijke mate beeldbepalend zijn geweest. Het museum van
Gerwen-Lemmens richt zich met name op het verwerven, conserveren en tentoonstellen van
religieuze (kunst)voorwerpen uit het vroegere hertogdom Brabant. In het, in ontwikkeling, zijnde
provinciale museumbeleid is een van de richtingen om kleine musea als het van Gerwen-Lemmens
voort te laten bestaan, met behoud van hun eigen laagdrempelige charme en identiteit. Wel moet er
afstemming plaatsvinden over de specialisatie van elk museum in Noord-Brabant.
Voor beide musea geldt dat deze, als gesubsidieerde instellingen, hun beleid zodanig moeten
inrichten dat men zelf voor een belangrijk deel het exploitatie-tekort op kan brengen middels
inkomsten. Dit sluit aan bij hetgeen gesteld is in paragraaf 2.2.1. Nieuwe wensen voor de toekomst
moeten in principe zelf gefinancierd worden. Voor beide musea geldt dan ook dat door meer
marktgerichte publiciteitsactiviteiten (bijvoorbeeld voor ouderen) het aantal bezoekers kan toenemen.
Een beperkte verhoging van de toegangsprijs moet mogelijk zijn.
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4.2
Monumentenzorg
Voor wat betreft de sector van de monumentenzorg kan worden geconstateerd dat de zorg voor het
behoud van monumenten tot voor enige jaren vooral een rijksaangelegenheid is geweest.
Gemeenten zijn gaandeweg evenwel steeds meer betrokken geraakt bij het terrein van de
monumentenzorg. Naast de bezuinigingen van rijkswege ten aanzien van de monumentenzorg heeft
ook de daarmede verband houdende decentralisatie van dit deelterrein van cultuurbehoud naar de
lagere overheidsniveaus, geformaliseerd middels de nieuwe Monumentenwet (1989), hieraan in
belangrijke mate bijgedragen. Deze beide factoren hebben er mede in geresulteerd dat gemeenten
geleidelijk een eigen monumentenbeleid ontwikkeld hebben, geënt op de lokale situatie.
In de vigerende nota "Monumentenzorg Gemeente Valkenswaard", welke van 1990 dateert, wordt
monumentenzorg in een breder beleidskader geplaatst waarvan, vanuit cultuur-historisch
perspectief, ook "ruimtelijke ordening, toerisme en recreatie, stads- en dorpsvernieuwing en
economische verhoudingen deel uitmaken". Monumentenzorg is daarmede een beleids-terrein dat niet
losstaat van andere gemeentelijke beleidsterreinen. In de genoemde nota wordt dit als volgt
omschreven: "Hoewel de cultuur-historische waarde een autonoom gegeven is, staat deze waarde in
de samenleving naast verschillende andere en dienen voortdurend deze waarden met elkaar
vergeleken en tegen elkaar afgewogen te worden".
Ter invulling en uitvoering van het gemeentelijk beleid op dit terrein is een afzonderlijke
monumentenverordening opgesteld waarin onder andere regels zijn opgenomen inzake de
subsidiëring van restauraties en onderhoud van Valkenswaardse monumenten. Daartoe is een fonds
gevormd dat jaarlijks gevoed wordt middels een vast bedrag. Voor de advisering omtrent de
aanwending van de beschikbare middelen is een gemeentelijke monumentencommissie ingesteld.
4.3
Cultuur- en geschiedbeoefening.
Tot de sector van de cultuur- en geschiedbeoefening kunnen in onze gemeente de heem-kundekring
en een vijftal gilden gerekend worden. Ieder vanuit de eigen, specifieke invalshoek en doelstelling
vervullen deze voorzieningen een taak als "hoedster" van het cultureel erfgoed en, in het verlengde
daarvan, in het toegankelijk maken en houden van historische informatie omtrent de geschiedenis
van Valkenswaard en de Kempen. In dit opzicht hebben de activiteiten van deze culturele
voorzieningen ook "museumaspecten" in zich (toegankelijk maken en houden van de historische
informatie), hetgeen een illustratie vormt dat de hiervoor aangegeven indeling in sectoren niet in alle
opzichten geheel "sluitend" is. De structurele subsidiëring vindt plaats middels een vast bedrag.
Evenals de musea dient men een meer cultuurscheppende rol te spelen.
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5

MEDIA

Tot deze hoofdgroep worden de volgende sectoren gerekend: omroep, letteren en bibliotheek-werk.
Alvorens nader op deze sectoren in te gaan willen wij eerst een algemene opmerking plaatsen. In
vergelijking met de hiervoor beschreven hoofdgroepen, in het bijzonder de groep kunsten, dienen de
tot deze hoofdgroep behorende voorzieningen en activiteiten meer beschouwd en bezien te worden
als "instrumenten" welke een functie en rol vervullen in het voor een breed publiek -toegankelijk
maken en ontsluiten- van cultuuruitingen, van (culturele) informatie en gegevens etc., dan dat binnen
deze voorzieningen en activiteiten cultuur -geproduceerd- wordt.
Met andere woorden: meer cultuuroverdracht dan cultuurbeoefening en cultuurschepping.
Deze opmerking mag geenszins uitgelegd worden als een kwalificatie of waarde-oordeel maar dient
louter te worden geïnterpreteerd als een typering en plaatsbepaling binnen het brede cultuurterrein
van de onder deze groep vallende sectoren.
Tevens willen wij hiermede aangeven dat de benadering van de media-sectoren niet zozeer c.q. niet
alleen vanuit het cultuurbeleid en het cultuurperspectief dient plaats te vinden maar vooral (ook)
vanuit het specifieke van de sectoren zelf. De doelstelling en functie van bijvoorbeeld de (lokale)
omroep en de bibliotheek is immers breder en veelzijdiger dan "alleen" een culturele doelstelling en
functie. Een "eigen", op het kenmerkende van de sector afgestemd en inspelend sectorbeleid blijft
derhalve noodzakelijk.
5.1
Omroep
Met betrekking tot de sector omroep kan worden opgemerkt dat dit tot voor een tiental jaren vooral
een zaak was die zich op landelijk niveau afspeelde, waarbij de rijksoverheid overigens de nodige
terughoudendheid in acht nam. Gaandeweg heeft de rijksoverheid deze terughoudendheid laten varen
en meer nadruk gelegd op een actieve zorgplicht van de (rijks)overheid ten aanzien van de media. Het
van rijkswege gevoerde mediabeleid is op de volgende drie uitgangspunten gebaseerd:
de vrijheid van informatie-overdracht en -ontvangst;
het beschermen en stimuleren van cultuuruitingen;
het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in de informatie-overdracht.
Verschillende ontwikkelingen, waarvan in dit verband als belangrijkste genoemd kunnen worden de
invoering van de Mediawet, het instellen van het Commissariaat voor de Media, de ontwikkeling van
regionale en lokale omroepen (met name op radiogebied) en de ingebruikname van kabelnetten,
hebben ertoe geleid dat ook de provinciale en lokale overheden de sector media voortaan tot hun
aandachtsveld rekenen.
Regionale en lokale omroepen zijn onder andere ontstaan in reactie op de groeiende belangstelling
voor specifiek regionaal en/of lokaal gerichte informatieve programma's, gepaard gaande met een
toename van de belangstelling voor streek- en plaatselijke cultuur.Lokale omroepen kunnen, gelet op
de schaal, hun programmering beter afstemmen op specifieke doelgroepen alsook kan beter
ingespeeld worden op de plaatselijke actualiteit. De lokale omroepen die in ons land tot stand
gekomen zijn zijn zeker in het beginstadium voor wat betreft de financiering grotendeels afhankelijk
geweest van de gemeentelijke overheden. Sedert enige jaren zijn de mogelijkheden om ook andere
inkomstenbronnen aan te boren uitgebreid, met name inzake het verwerven van reclame-inkomsten.
Indien een gemeente een lokale omroep ondersteunt is zij op grond van de Mediawet er aan gehouden
om aan deze ondersteuning geen programma-inhoudelijke voorschriften of beperkingen te stellen.
Wel is het toegestaan om, ter stimulering van een bepaald aanbod, een subsidie te verstrekken voor
bepaalde projecten c.q. uitzendingen. Ter ondersteuning aan de lokale radio is het mogelijk om via
opcenten op de omroepbijdrage extra middelen beschikbaar te stellen.
13

Het gemeentelijk beleid inzake de sector media/lokale omroep is vastgelegd in de nota "Mediabeleid
gemeente Valkenswaard", welke in 1985 is vastgesteld.
In onze gemeente is de Stichting Lokale Omroep Valkenswaard (VOS) op het onderhavige
mediaterrein actief. De VOS stelt zich ten doel "het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen in
de gemeente Valkenswaard en voorts al hetgeen met dit doel rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn". In de loop van 1996 is de door ons herhaaldelijk bepleite
samenwerking tussen de VOS en Wedert TV daadwerkelijk van de grond gekomen en verzorgt
Wedert TV als onderdeel van de VOS alle televisieproducties. Daarnaast draagt de VOS zorg voor de
productie van het Valkenswaard-journaal. De VOS opereert thans op drie terreinen, te weten:
televisie, kabelkrant/teksTv en radio.
5.2
Letteren
De tweede sector die tot de hoofdgroep van de media gerekend wordt betreft de sector letteren.
Onder deze sector wordt verstaan het specifieke werkterrein van schrijvers en dichters, door welke
"cultuurscheppers" een rijk geschakeerd scala aan literaire genres geproduceerd wordt, variërend van
gedichten tot verhalen, novellen, romans, essays etc. Mede onder invloed van allerlei technische
ontwikkelingen en dientengevolge de opkomst van de moderne media is de uitingsvorm van letteren
en literaire werken niet beperkt gebleven tot alleen het geschrevene. Ook via televisie, film, drama
e.d. wordt het geschrevene middels de verhaalvorm steeds meer aan het grote publiek verteld door het
geschrevene te bewerken tot onder meer hoorspelen, televisiespelen en -series, hetgeen overigens niet
enkel aan "de moderne tijd" voorbehouden is. De ontwikkelingen en veranderingen in deze sector
zullen in de nabije toekomst versneld en versterkt worden door de zogeheten digitalisering, waarvan
de grenzen anno 1998 nog bij lange na niet bereikt zijn.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat op het terrein van de letteren, naast het gedrukte woord,
een steeds belangrijker wordende rol is weggelegd voor andere media, in vele verschijningsvormen.
Een ontwikkeling die ook van toepassing en invloed is op het hieronder te behandelen
bibliotheekwerk.
Gesteld kan worden dat de sector letteren beleidsmatig gezien vooral een aangelegenheid van de
rijksoverheid is, welk beleid gericht is op het kwantitatief en vooral kwalitatief bevorderen van het
aanbod aan literaire werken (aanbodbeleid). Meer recent is daaraan de leesbevordering als
doelstelling toegevoegd. Tevens kan gesteld worden dat er geen tekenen zijn dat de lagere overheden
behoefte hebben om aan deze "monopoliepositie" te tornen. Een tweede kenmerk van deze sector, in
vergelijking met de andere cultuursectoren, is dat het een sector betreft die zich voor het merendeel
zelf weet te bedruipen door op commerciële wijze te opereren binnen de economische condities van
vraag en aanbod.
Het bovenstaande leidt min of meer logischerwijze tot de constatering dat bij de gemeente in zijn
algemeenheid weinig bekend is omtrent Valkenswaardse schrijvers, dichters etc, wat betreft
aantallen, het klimaat waarin deze opereren, de omvang van de Valkenswaardse "markt" voor
geschriften en literaire werken anderszins etc. Slechts sporadisch c.q. incidenteel heeft de gemeente
contact met een Valkenswaardse schrijver/dichter, bijvoorbeeld naar aanleiding van het aanbieden
van een literair werk of geschrift.
Ook willen wij wijzen op de diverse publicaties die met enige regelmaat in de (boven)plaatselijke
pers verschijnen, welke publicaties evenwel meer beschouwd dienen te worden als uitingsvormen van
(lokale) cultuur- en geschiedbeoefening.
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Evenzo verklaarbaar is het dat wij tot op heden geen gericht beleid hebben gevoerd en/of vastgesteld
ten aanzien van de sector letteren, anders dan via ons beleid en onze ondersteuning van de
plaatselijke bibliotheek, hetgeen echter niet als een specifiek letterenbeleid gekwalificeerd mag
worden. Aan beide constateringen willen wij ter afronding toevoegen dat wij vooralsnog geen
signalen noch argumenten hebben die voor de nabije toekomst aanleiding geven tot een actievere rol
van onze gemeente op dit cultuurterrein dat, vanuit de invalshoek van de -lokale- cultuur, beperkt van
betekenis en omvang is.
5.3
Bibliotheekwerk
Een laatste mediasector die wij in deze nota behandelen betreft de sector van het bibliotheekwerk.
Benaderd als afzonderlijke sector is de doelstelling van het bibliotheekwerk te omschrijven als "het
leveren van een bijdrage aan het toegankelijk maken en houden van het informatie-aanbod op schrift,
in beeld en geluid voor een zo breed mogelijk publiek en daartoe actief te bemiddelen tussen het
aanbod en de gebruikers". Het bibliotheekwerk vervult, ter realisering van de doelstelling, taken op
zowel informatief als educatief, cultureel en recreatief gebied:
de informatieve en educatieve taken zijn van belang voor de scholing en vorming van de
lokale bevolking, voor de informatie-overdracht alsmede voor de maatschappelijke
participatie;
de culturele taak is van belang voor een goede cultuurspreiding en voor de opbouw van de
leesbereidheid en leestraditie;
in haar recreatieve taak heeft het bibliotheekwerk betekenis voor een zinvolle vrijetijdsbesteding.
Vanuit deze taken heeft het bibliotheekwerk sinds jaren een vaste plaats in de (lokale) samenleving
verworven. Het belang van deze voorziening wordt alom erkend, van oudsher wat betreft haar
primaire, informatieve en educatieve taken en meer recentelijk ook wat betreft haar secundaire,
culturele en recreatieve taken. Op basis van deze plaatsbepaling van het bibliotheekwerk worden voor
het gemeentelijk beleid inzake deze sector de volgende uitgangspunten gehanteerd:
het bibliotheekwerk is een basisvoorziening welke zowel in inhoudelijk opzicht (informatieaanbod) als in financieel opzicht (laagdrempelig) beschikbaar en toegankelijk is voor alle
inwoners en aansluit op de behoeften van de inwoners;
gemeente en bibliotheekbestuur hebben, ieder vanuit de eigen positie, een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor het in stand houden van de bibliotheekvoorziening;
de taak en verantwoordelijkheid van de gemeente kan worden getypeerd als voorwaardenscheppend: het zorg dragen voor de noodzakelijke voorwaarden voor het in stand houden en
kunnen functioneren van de bibliotheekvoorziening (voldoende deskundig personeel en
passende huisvesting).
Er zijn een aantal, met name technische, ontwikkelingen die van invloed geweest zijn en ook in de
toekomst van invloed zullen blijven op het brede cultuur-terrein. Gezien de centrale plaats die het
bibliotheekwerk op dit terrein inneemt, moge het duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen aan het
bibliotheekwerk zeker niet voorbij zullen gaan. In het aan de gemeente aangeboden beleidsplan in
1997 door het bibliotheekbestuur voor de "nieuwe bibliotheek" worden de belangrijkste van deze
ontwikkelingen geschetst:
Een steeds invloedrijker wordende ontwikkeling speelt zich af op de zogeheten informatiemarkt: met name betreft dit de introductie van nieuwe media (internet, cd-rom). Deze
ontwikkeling leidt ertoe dat het beschikbaar stellen en ontsluiten van informatie voor een
breed publiek, een kerntaak van de bibliotheek, in de toekomst meer en meer bepaald zal
worden door de digitale media;
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het veranderend lees- en bezoekgedrag en het gebruik van materialen. In dit licht doet het
begrip relatiemarketing haar intrede binnen het bibliotheekwerk: een nadrukkelijker
afstemming van het collectie- en informatiebeleid op de (veranderende) behoeften van de
bibliotheekgebruikers.
De ontwikkelingen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. De bibliotheek wil hier meer
op inspelen door een meer structurele samenwerking met het onderwijs aan te gaan.
Het versterken van de algemene ontmoetingsfunctie van de bibliotheek, als onderdeel van het
Cultureel Centrum.

Met name deze ontwikkelingen zullen naar de mening van de bibliotheek dienen te leiden tot een
restyling van de bibliotheek(inrichting), inhoudende een nieuwe inrichting waarmee ingespeeld wordt
op voornoemde technologische ontwikkelingen en veranderingen in het gebruik van de bibliotheek:
de onderlinge uitwisselbaarheid van soorten materialen, de doelgroepgerichte benadering (clustering
van materialen), uitbreiding van de inlichtingen- en informatieservice etc. De nieuwe inrichting met
andere woorden als marketinginstrument.
In het beleidsplan wordt een perspectief geschetst waarin de bibliotheek zal uitgroeien tot een breed
maatschappelijk informatiecentrum, met een bemiddelende functie tussen vragers en aanbieders van
informatie. Teneinde hierop te kunnen inspelen kan niet volstaan worden met (alleen) een
herbezinning op het collectie- en informatiebeleid van de bibliotheek. De ontwikkelingen, in hun
volle omvang en betekenis bezien, zullen op korte of langere termijn uitnodigen dan wel noodzaken
tot een herpositionering van het bibliotheekwerk als geheel. Dit houdt in een (her)bezinning op de
plaats, taak en functie van het bibliotheekwerk binnen het veranderende maatschappelijke en
culturele bestel.

16

6

KUNST- EN CULTUURBELEID EN SUBSIDIËRING

6.1
Het subsidiebeleid
Met de vaststelling in 1993 van de nota "Heroverweging Welzijnsbeleid" is in het tot dan gevoerde
subsidiebeleid een aantal aanpassingen doorgevoerd. Deze aanpassingen vloeiden voort uit de
verstarring die geconstateerd is in de wijze waarop middels de subsidiëring invulling en uitvoering
gegeven wordt aan het cultuurbeleid, tot uiting komend in normen als: een bedrag per lid, een
bijdrage in de directiekosten en in de kosten van instrumenten, decors, uniformen etc., gekoppeld aan
maximabedragen. Gesteld is dat deze wijze van subsidiëring geen recht doet aan de diversiteit en
dynamiek waardoor het cultuurterrein bij uitstek gekenmerkt wordt.
In de Heroverwegingsnota is voorgesteld de noodzakelijke c.q. gewenste heroverweging en herijking
van de gemeentelijke ondersteuning ten aanzien van (onder andere) cultuur met name te richten op:
een systematiek die meer adequaat is voor deze sector: minder expliciete normen per
onderdeel c.q. kostensoort omdat deze leiden tot te veel en te gedetailleerde bemoeienis van
de gemeente en tevens nemen deze normen te veel weg van de eigen verantwoordelijkheid en
creativiteit van de organisaties zelf;
nieuw beleid dat het mogelijk maakt dat ook andere vormen van cultuur in de toekomst
wellicht ondersteund kunnen worden.
Voor wat betreft de systematiek kan worden opgemerkt dat vanaf 1994 de structureel gesubsidieerde
culturele verenigingen en organisaties ondersteund worden middels vaste bedragen, waardoor:
aan de verenigingen en organisaties een grotere bestedingsvrijheid wordt geboden om eigen
keuzes te maken en prioriteiten te stellen;
de verantwoordelijkheid voor de instandhouding en wijze van functioneren meer bij de
vereniging/organisatie c.q. de leden berust;
invulling gegeven wordt aan een noodzakelijk danwel passend geachte ondersteuning door de
gemeente, zonder dat dit tot de genoemde gedetailleerde bemoeienis aanleiding geeft.
Voor het te ontwikkelen nieuwe, lokale cultuurbeleid voor de komende jaren is, zoals in de inleiding
reeds verwoord, als uitgangspunt geformuleerd "het bevorderen en vergroten van de diversiteit in
het aanbod", waarbij gesteld is dat het bijdragen in "productiekosten" goede aanknopingspunten lijkt
te bieden om dit uitgangspunt te kunnen realiseren.
Om dit voorgestane nieuwe beleid financieel mogelijk te maken is met de vaststelling van de
Heroverwegingsnota het Cultuurfonds ingesteld. Aan het ontwikkelen van de noodzakelijke nieuwe
spelregels inzake de aanwending van dit fonds is, zoals bekend, tot op heden geen invulling gegeven.
In het bestek en de verdere uitwerking van deze nota voelen wij ons geroepen een poging te wagen
om deze "witte vlek" op te heffen.
Het bovenstaande betekent dat de wijze van subsidiëring aan het lokale cultuurterrein er als volgt uit
ziet:
Meerjarige subsidies: een subsidie dat voor een periode van meer dan één jaar of voor
onbepaalde tijd verleend wordt. Dit houdt dus in een structurele subsidiëring van bestaande
culturele verenigingen en organisaties op basis van vaste bedragen.
Eenmalige subsidie: een subsidie dat voor een activiteit of een voorziening wordt verleend.
Dit behelst zodoende subsidiëring van eenmalige activiteiten, producties en voorstellingen,
op basis van het Cultuurfonds.
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Wij onderkennen dat deze lijnen een voortzetting vormen van het tot op heden gevoerde
subsidiebeleid, waaraan wij ter argumentatie willen toevoegen dat wij geen redenen hebben om in dit
beleid grote wijzigingen aan te brengen. Het omzetten van de vaste bijdragen in bijdragen in de
"productiekosten" is naar onze mening bij nader inzien niet realistisch gebleken. Desondanks is een
bijdrage in de productiekosten van eenmalige activiteiten een goed beleidsinstrument als het gaat om
het bevorderen van de diversiteit.
De structureel gesubsidieerde culturele verenigingen en organisaties hebben, teneinde te kunnen
functioneren, immers met bepaalde vaste uitgaven te maken die niet (direct) tot de productie-kosten
gerekend kunnen worden (huisvesting, repetities, aanschaf van apparatuur en blad-muziek, kosten van
collectie-onderhoud etc.). In dit opzicht dienen de door de gemeente jaarlijks te verstrekken vaste
bijdragen dan ook als een basis te worden beschouwd, mede waardoor de verenigingen en
organisaties in staat gesteld worden om de meer "reguliere" c.q. voorbereidende activiteiten te
kunnen uitvoeren en bekostigen, en van daaruit op gezette tijden tot op het publiek gerichte
uitvoeringen, presentaties en producties te komen (toneeluitvoeringen, concerten, tentoonstellingen,
publicaties etc.), waarvoor een eenmalig subsidie verstrekt kan worden. De hieronder voorgestelde
wijzigingen in het subsidiebeleid hebben gelet op het voorgaande derhalve, zeker voor het eerste
moment, meer het karakter van accentverschuivingen, welke wij hieronder zullen toelichten.
6.2
Structurele ondersteuning middels budgetsubsidiëring
Hiervoor is aangegeven dat vanaf 1994 voor de invulling van de gemeentelijk ondersteuning van het
welzijnsterrein, waaronder cultuur, de systematiek van vaste bedragen gehanteerd wordt.
In het kader van de Kerntakendiscussie hebben wij kenbaar gemaakt in de komende jaren toe te
willen werken naar een verdere uitbouw van de financiële relatie tussen de gemeente en de
welzijnsorganisaties en -instellingen tot een daadwerkelijke budgetsubsidie-relatie.
Binnen deze relatie zal, meer dan tot op heden, aandacht besteed worden aan de producten, prestaties
en resultaten die door de organisaties en instellingen uitgevoerd en geleverd worden, mede met
gebruikmaking van de door de gemeente beschikbaar gestelde financiële middelen.
In het Welzijnsprogramma 1997 is dit als volgt verwoord: "Om tot een adequate toepassing en
uitvoering van het instrument van budgetsubsidiëring te komen hoort, als een van de voorwaarden,
een gemeente c.q. politiek die tevoren, op basis van een goede analyse van de ontwikkelingen,
wensen en behoeften, kenbaar maakt welk aanbod c.q. welke producten zij op het terrein van
welzijn/leefbaarheid van belang acht en vervolgens "het veld" in de gelegenheid stelt om daartoe een
passend aanbod aan activiteiten e.d. te ontwikkelen". Budgetsubsidiëring met andere woorden als een
instrument voor een vraaggestuurd en probleemgericht beleid (initiërend en stimulerend) in plaats van
(alleen) een aanbodvolgend c.q. instellingsgericht beleid.
Het moge duidelijk zijn dat een dergelijk systeem van budgetsubsidiëring niet van vandaag op
morgen gerealiseerd kan worden. Budgetsubsidiëring vereist immers het ontwikkelen van andere
instrumenten (contracten, meetbare beleidsdoelen, een aangepast verantwoordings-systeem, relevante
kengetallen en prestatie-eenheden etc.) en daarnaast vereist budget-subsidiëring een cultuuromslag in
het denken en handelen, zowel bij de gemeente als bij de verenigingen en instellingen. Ook dient te
worden afgewogen of de budgetsubsidiëring voor alle terreinen en sectoren van welzijn op eenzelfde
wijze gehanteerd kan worden danwel dat hiermede ten aanzien van bijvoorbeeld het cultuurterrein op
een andere manier dient te worden opgegaan dan ten aanzien van de andere welzijnsterreinen.
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Wij achten dit, ook gelet op het bovenstaande, niet de juiste plaats en het juiste moment om,
alleen voor het cultuurterrein, de systematiek van budgetsubsidiëring nader uit te werken: de
budgetsubsidiëring van het cultuurterrein dient integraal onderdeel uit te maken van de
budgetsubsidiëring van de overige welzijnssectoren.
6.3
Eenmalige subsidiëring middels het Cultuurfonds
Meer dan de structurele subsidiëring biedt de subsidiëring van eenmalige activiteiten e.d. middels het
Cultuurfonds goede mogelijkheden om invulling te geven aan het geformuleerde uitgangspunt voor
het cultuurbeleid om "de diversiteit in het aanbod te bevorderen en te vergroten".
Om dit uitgangspunt middels het Cultuurfonds te kunnen realiseren dient aan een aantal
voorwaarden te worden voldaan. Deze voorwaarden hebben enerzijds te maken met de spelregels
die gehanteerd worden om een beroep op het Cultuurfonds te kunnen doen, de bepaling van de hoogte
van het te verstrekken subsidie, het al dan niet aangeven van maximumbedragen, de mate waarin
eisen gesteld worden aan de besteding van het subsidie e.d.. Anderzijds hebben de voorwaarden
betrekking op de vereiste "kennis en kunde" om inzake de subsidieverzoeken een afgewogen
oordeel te kunnen vellen in relatie tot het hiervoor verwoorde uitgangspunt.
Wij zijn namelijk van mening dat in de toekomst niet volstaan kan worden met de wijze waarop het
predikaat "meerwaarde" tot op heden gehanteerd wordt bij de beoordeling van de betreffende
subsidieverzoeken. Daarmee willen wij niet stellen dat het criterium van een meerwaarde c.q.
toegevoegde waarde niet het belangrijkste criterium zal blijven bij de besluitvorming omtrent het al
dan niet honoreren van subsidieverzoeken inzake eenmalige culturele activiteiten. Alvorens wij een
besluit nemen omtrent dergelijke verzoeken willen wij als College een commissie van deskundigen
raadplegen vanuit de vraag in hoeverre een culturele activiteit als vernieuwend, creatief, educatief,
stimulerend etc. beoordeeld kan worden.
Teneinde het functioneren van een dergelijke commissie werkbaar te houden alsook om te bereiken
dat middels het toekennen van subsidies enige sturing in het aanbod bewerkstelligd kan worden, in de
zin van een goede spreiding gedurende het jaar qua diversiteit, gevarieerdheid e.d., stellen wij voor
om de toetsing van de ingekomen subsidie-verzoeken te beperken tot tweemaal per jaar. Dit vergt
van de betreffende organisaties en instellingen meer dan thans enige discipline wat betreft het
indienen van een subsidieverzoek.
Inzake de hiervoor aangeduide spelregels willen wij het volgende opmerken. Het is onze opvatting
dat met het vooraf vastleggen van spelregels in deze gereserveerd dient te worden omgegaan om de
nodige flexibiliteit te behouden bij de beoordeling van subsidie-verzoeken en de toekenning van
subsidiebedragen. Dit teneinde daadwerkelijk, zonder al te veel belemmeringen, invulling te kunnen
geven aan de geformuleerde doelstelling om middels het Cultuurfonds de diversiteit in het aanbod te
vergroten en te bevorderen.
Dit impliceert dat wij voor de eerstkomende jaren willen volstaan met "slechts" een aantal globale
richtlijnen die gehanteerd dienen te worden bij de beoordeling van de betreffende
subsidieverzoeken. In hoofdzaak zullen deze richtlijnen beperkt blijven tot een nadere concretisering
van het "centrale criterium" van de meerwaarde c.q. toegevoegde waarde. Wij achten het wenselijk
om over deze richtlijnen eerst overleg te voeren met de genoemde commissie van deskundigen
alvorens deze definitief vast te stellen. In bijlage 1 is hiervoor een model weergegeven betreffende de
eenmalige subsidiëring middels het Cultuurfonds. Aan de hand van een evaluatie, na bijvoorbeeld
drie jaar, kan worden bezien in hoeverre deze richtlijnen op basis van de opgedane ervaringen
bijgesteld en/of aangescherpt dienen te worden.
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Ten aanzien van de subsidienorm betreffende de hoogte van een toe te kennen subsidie willen wij
eenzelfde gedragslijn volgen. De huidige norm van "een subsidie van 50% van de activiteiten-kosten
met een maximum van ƒ 2.500,-- maar niet meer dan het werkelijke tekort" past naar onze mening
niet in deze gedragslijn. Wij zijn er dan ook voorstander van om op voorhand geen grenzen te stellen
aan de hoogte van het te verstrekken subsidie, maar het subsidie mede te baseren op het
"inhoudelijke" oordeel omtrent de meerwaarde van de betreffende activiteit. Dit uiteraard met
inachtname van het middels het Cultuurfonds beschikbare budget voor eenmalige subsidies ten
behoeve van culturele activiteiten en manifestaties.
Op dit moment wordt het Cultuurfonds jaarlijks gevoed met ƒ 30.000,--. Dit bedrag is bestemd voor
de subsidiëring van eenmalige activiteiten voor het gehele terrein van kunst en cultuur met
uitzondering van de professionele programmering. Gelet op hetgeen geschreven is over de
professionele programmering van het Cultureel Centrum is hiervoor een bedrag benodigd van
ƒ 75.000,--. In het activiteiten- en investeringsprogramma 1997-2001 is met dit bedrag al rekening
gehouden en derhalve ook als zodanig meegenomen in de financiële consequenties voortvloeiende uit
deze nota. Voor 1999 is een bedrag van ƒ 50.000,-- opgenomen, voor 2000 ƒ 75.000,-- en voor 2001
ƒ 100.000,--. Naast de professionele programmering is deze verhoging van het Cultuurfonds bestemd
voor andere eenmalige activiteiten zoals bijvoorbeeld het organiseren van tentoonstellingen,
publicaties op het gebied van oudheidkunde etc. Duidelijk is dat we uitgaan van een groei van het
Cultuurfonds met de bedragen zoals opgenomen in het activiteiten- en investeringsprogramma
waarbij de omvang van het Cultuurfonds er als volgt uit komt te zien:
1999

2000

2001

Jaarlijkse storting
Cultuurfonds

ƒ 30.000,--

ƒ 30.000,--

ƒ 30.000,--

Financiële consequenties
nota kunst- en cultuurbeleid
(inclusief de professionele
programmering)

ƒ 50.000,--

ƒ 75.000,--

ƒ 100.000,--

Totaal

ƒ 80.000,--

ƒ 105.000,--

ƒ 130.000,--

Het totaal in 2001 van ƒ 130.000,-- dient beschouwd te worden als een structureel bedrag wat
jaarlijks benodigd is.
6.4
Afsluiting
In dit hoofdstuk is de relatie gelegd tussen het kunst- en cultuurbeleid en subsidiëring. Deze nota
geeft een richting c.q. kader aan voor het beleid in de komende jaren. U vindt er geen cijfers achter de
komma. Het gaat erom dat dit beleid gedeeld wordt door andere partijen zoals de burgers en de
instellingen. Veel burgers in de gemeente Valkenswaard maken gebruik van het aanbod van kunst en
cultuur. Zij bezoeken voorstellingen, concerten en exposities, zijn lid van de bibliotheek en/of
produceren zelf (als amateur of als professional) kunst- en cultuurgoederen. Het is de taak van de
lokale overheid om de voorwaarden te scheppen dat zij dat doen en ook kunnen blijven doen.
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Bijlage 1

MODEL-EENMALIGE SUBSIDIERING MIDDELS HET CULTUURFONDS

1. Algemeen
Het model-eenmalige subsidiëring middels het Cultuurfonds betreft:
- De subsidiabele activiteiten;
- de wijze van indiening van aanvragen;
- de criteria voor verstrekking;
- de aan de subsidieverlening te verbinden verplichtingen.
In dit model wordt onder een verdeelprogramma het volgende verstaan: een overzicht van in
behandeling genomen subsidie-aanvragen, alsmede het voor de betreffende periode beschikbare
bedrag.
2. Subsidiabele activiteiten
a) Productie: het door primair artistieke inspanning van een amateurkunstgroep in de gemeente
Valkenswaard verkregen resultaat waarvan via een voorstelling kennis genomen kan worden. De
productie dient een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een deelsector, participatie aan kunst
te bevorderen en/of een voorbeeldwerking te hebben voor het totale veld van de amateurkunst en/of
kunstzinnige vorming.
b) Voorstelling: een voor publiek toegankelijke uitingsvorm van kunstbeoefening zonder
winstoogmerk van een (samenwerkingsverband van) amateurkunstgroep(en) in de gemeente
Valkenswaard.
c) Festival: een samenhangend geheel van voorstellingen gedurende meer dan één dagdeel, een
festival dient een afspiegeling te zijn van actuele ontwikkelingen binnen een deelsector.
d) Specifieke projecten: activiteiten welke niet passen binnen de activiteiten voor kunstbeoefening
door amateurs en welke niet onder te brengen zijn in de overige categorieën; specifieke projecten
dienen van grote educatieve waarde te zijn voor de participatie aan kunst.
e) Publicaties: een uitgave - boek, tijdschrift, of catalogus in de sectoren beeldende kunst, musea,
fotografie, letteren en cultuur- en geschiedbeoefening in de gemeente Valkenswaard.
Deelsectoren en categorieën van activiteiten
Ten behoeve van de verdeling worden de volgende deelsectoren onderscheiden:
kunsten
* amateurkunst
* kunst- en cultuureducatie
* podiumkunst
* beeldende kunst (m.u.v. opdrachten/aankopen)
Activiteiten die hieronder vallen zijn onder andere:
- muziek (vocaal en instrumentaal)
- theater (waaronder mime en poppenspel)
- dans (waaronder volksdans en pantomime)
- film- en videovormgeving
- fotografie
- tentoonstellingen
Cultuurbehoud
* musea
* cultuur- en geschiedbeoefening
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Media
* letteren (literaire vorming en leesbevordering)
3. Wijze van indiening aanvragen
a) Aanvragen kunnen tweemaal per jaar ingediend worden, te weten:
- Uiterlijk 1 september voorafgaande aan het eerste halfjaar van een kalenderjaar waarin de
activiteit(en) plaatsvinden.
- Uiterlijk 1 maart voorafgaande aan het tweede halfjaar van een kalenderjaar waarin de activiteit(en)
plaatsvinden.
b) Aanvragen die niet zijn ingediend overeenkomstig het in vorige lid bepaalde, worden niet in
behandeling genomen.
c) Aanvragen behoren ingediend te worden bij het ambtelijk secretariaat (ter ondersteuning) van de
commissie van deskundigen waarna deze doorgestuurd worden aan de commissie.
4. Criteria voor verstrekking
Het College van B&W beslist op de ingediende aanvragen, uiterlijk binnen 8 weken na de
indieningstermijn. De commissie van deskundigen adviseert in samenhang over de ingediende
aanvragen. Met betrekking tot soortgelijke aanvragen adviseert zij op basis van een vergelijking van
hun geschiktheid om bij te dragen aan het doel van de subsidie. Tevens bekijkt zij de hoogte van het
subsidie en betrekt hierbij in ieder geval de navolgende inhoudelijke criteria.
a) Kwaliteit
Voor de toepassing van dit criterium zijn zeggingskracht, oorspronkelijkheid en ambachtelijkheid van
belang.
b) Nieuwe ontwikkelingen
Bij de toetsing aan de hand van dit criterium speelt een grote rol de vraag, in welke mate een initiatief
een bijdrage levert aan de ontwikkeling in ruime zin van een één of meer cultuursectoren. Daarbij
staat het uitstralend effect en de inspirerende voorbeeldfunctie van een nieuwe ontwikkeling centraal.
c) Spreiding en diversiteit van het aanbod
Voorkeur wordt gegeven aan die activiteiten die passen binnen een zo breed mogelijk kunstaanbod
voor zo verschillend mogelijke publieksgroepen. Dat betekent dat ook kans wordt gegeven aan
sectoren die zich minder manifesteren. Het betekent ook dat bij een aanbod van gelijkgerichte
activiteiten daaruit een keuze wordt gemaakt en herhaling van soortgelijke activiteiten een lage
prioriteit heeft. Het resultaat van deze toetsing bepaalt of een aanvraag kan worden gehonoreerd.
Het College van B&W stelt halfjaarlijks een verdeelprogramma vast.
5. Aan verlening te verbinden verplichtingen
Aanvragen voor subsidies en de, eventuele, verlening van subsidies vindt plaats volgens de Algemene
Subsidieverordening. Het College van B&W kan aan de subsidieverlening extra verplichtingen
verbinden.
6. Afwijken van de beleidsregels
Het College van B&W kan in bijzondere gevallen afwijken van het in deze beleidsregels bepaalde.
Indien het College van B&W gebruik maakt van deze bevoegdheid, maakt zij hiervan - behoudens in
zaken van ondergeschikt belang - melding in het betreffende verdeelprogramma.
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7. Inwerkingtreding
Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 23 september 1998.
Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op subsidies die voor inwerkingtreding van deze
beleidsregels zijn verleend of vastgesteld.
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels Cultuurfonds Gemeente
Valkenswaard 1998.
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INSPRAAKREACTIES

Het College van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 1998 de concept-nota voor inspraak
vrijgegeven. Als onderdeel van de inspraakprocedure heeft de concept-nota met ingang van 10 juni
1998 gedurende 4 weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheek.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in drie reacties op het concept van juni 1998. In het kort zullen wij
hieronder op deze reactie ingaan.
1.

Stichting i.o. Cultureel Centrum de Hofnar

Reactie

Gemeentelijk commentaar

Vraagt om verduidelijking van 2e alinea, blz. 9.
Het betreft hier de invloed van de gemeente op
het programma van de grote zaal en deelname
van de directeur/programmeur in de commissie
van deskundigen.

Desbetreffende alinea is verduidelijkt.

2.

Stichting Museum van Gerwen-Lemmens

Reactie

Gemeentelijk commentaar

Is verheugd dat het museum gesubsidieerd blijft
maar verzoekt desondanks om aandacht voor de
financiële situatie van het museum.

Opmerking van het museum geeft geen
aanleiding om de concept-nota aan te passen.

3.

Stichting Radar

Reactie

Gemeentelijk commentaar

1. Voorzieningenniveau (2.1.3)
Vraagt of een tentoonstellingsruimte niet
behoort tot de voorzieningen die door de
gemeente aangeboden worden.

1. In de concept-nota is weergegeven dat er
voor de gemeente een rol is weggelegd bij het
bevorderen van dergelijke activiteiten. De
financiële ondersteuning vindt plaats door
middel van het Cultuurfonds. Dit houdt in dat
de gemeente geen rol heeft als het gaat om het
creëren van voorzieningen om de activiteiten te
laten plaatsvinden. Het ringenmodel is geen
dwingend voorschrijven, maar dient als
referentiekader. Op basis hiervan geeft de
opmerking derhalve geen aanleiding om de
concept-nota aan te passen. Opgemerkt dient te
worden dat in het Cultureel Centrum
mogelijkheden zullen zijn met betrekking tot
het houden van exposities.

2. Beeldende kunst (3.4)
Vraagt om verduidelijking tussen een
professional en amateur als het gaat om
beeldende kunst.

2. Het beroep beeldende kunstenaar is niet
gebaseerd op criteria die wettelijk zijn
vastgelegd. Dit houdt in dat iedereen zich
beeldend kunstenaar kan noemen en zich op die
basis vrij kan vestigen. Op basis hiervan is de
tekst verduidelijkt.
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Vervolg Stichting Radar
Reactie

Gemeentelijk commentaar

3. Tentoonstellingen (3.4 a)
Bepleiting van de stichting voor een nietcommerciële tentoonstellingsruimte die de
mogelijkheid biedt om een divers aanbod van
hedendaagse kunst te tonen.

3. Zie punt 1.

4. Opdrachten/Aankopen (3.4 b)
Vragen met betrekking tot de bekostiging van
opdrachten/aankopen met betrekking tot
beeldende kunst.

4. Voor het aankopen van kunst c.q. geven van
opdrachten wordt een afzonderlijk fonds voor
kunstaankopen gecreëerd. Dit fonds wordt
éénmalig gevoed met ƒ 200.000,--. Jaarlijks
wordt in dit fonds een bedrag van
ƒ 30.000,-- gestort.

5. Ateliers (3.4 c)
Vraagt om een voorwaardenscheppende rol van
de gemeente als het gaat om goede
ateliervoorzieningen.

5. De rol van de gemeente beperkt zich tot het
subsidiëren van de activiteiten en niet in het
creëren van voorzieningen. De gemeente heeft
naar ons oordeel geen zorgplicht voor
betaalbare ateliervoorzieningen.

6. Galeries (3.4 d)

6. Zie punt 5.
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