Raadsopdracht cultuurbeleid
Als we de stelling onderschrijven dat cultuur in belangrijke mate bijdraagt aan
leefbaarheid, aan sociale cohesie en aan dynamiek van een gemeente, dan staat de
gemeente Valkenswaard er goed op.
Valkenswaard kan immers bogen op een rijk, breed geschakeerd cultureel leven.
Muziek, theater, beeldende kunst en (lokale) cultuurhistorie leiden, door de bank
genomen, een bloeiend bestaan. Tal van culturele verenigingen en initiatieven
illustreren het heersende beeld van de culturele rijkdom van Valkenswaard.
Belangrijk is echter te constateren dat culturele rijkdom geen vanzelfsprekendheid
is. Hij is niet ontstaan uit ledigheid en zal in ledigheid evenmin blijvend gedijen. Met
andere woorden: er moet aan gewerkt worden. Bij de gemeentelijke overheid berust
de verantwoordelijkheid om aan ‘de cultuur’ in brede zin een vruchtbare bedding te
bieden in de vorm van een deugdelijk cultuurbeleid.
In september 2004 werd de nota Beeldende Kunst en Vormgeving vastgesteld,
terwijl al in september 1998 de nota Kunst- en Cultuurbeleid het levenslicht zag.
Hoog tijd dus voor een actualisatie.
Erfgoed, monumenten en archeologie worden uitgesloten van het te ontwikkelen
cultuurbeleid, omdat die onderwerpen al gevat worden in beleidsnota’s die in
ontwikkeling c.q. recent gereedgekomen zijn.

Raadsopdracht Nota Cultuurbeleid
De raad geeft het college de opdracht om, bij de ontwikkeling van de Cultuurbeleid
2012-2015, de volgende uitgangspunten in acht te nemen:

1.

Brede scope op het begrip ‘cultuur’

Het is van belang het cultuurbeleid op een brede leest te schoeien en een te enge
definitie van het begrip ‘cultuur’ te vermijden. De raad geeft echter aan geen
noodzaak te zien in het bieden van een totaalaanbod aan cultuur. De raad acht het
niet noodzakelijk nieuwe bronnen aan te boren, maar te focussen op ‘wat bij
Valkenswaard past’, overigens wel met inachtneming van uitgangspunt 3 (zie
hieronder): oog voor initiatieven vanuit de bevolking.
2.

Beleidsontwikkeling in samenwerking met het culturele veld

De culturele rijkdom van Valkenswaard impliceert een groot aantal beoefenaren,
deels ongeorganiseerd, maar vooral ook in georganiseerd verband. Binnen de
gemeentegrenzen is een groot aantal verenigingen en instanties actief op muzikaal,
theatraal, artistiek en cultuurhistorisch gebied. Zij herbergen niet alleen talent,
enthousiasme en ambitie, maar ook know-how. De raad hecht eraan daarvan
gebruik te maken waar mogelijk.
3.

Oog voor initiatieven vanuit de bevolking

Ofschoon de raad geen noodzaak ziet tot het aanboren van tot dusver
‘onderbelichte’ culturele uitingen, wordt wel nadrukkelijk aandacht gevraagd voor
initiatieven vanuit de bevolking. Zelfredzaamheid van de initiatiefnemers is daarbij
van groot belang. De rol van de gemeente dient in dezen dus niet initiërend, maar
wel faciliterend te zijn.
4.

Relatie met vigerend en aanpalend beleid

Het gemeentelijk cultuurbeleid is geen los, op zichzelf staand beleid. Het appelleert
aan het toeristisch-recreatief profiel van de gemeente en haakt daarmee aan bij het
coalitieprogramma, de Toekomstvisie en aanpalende beleidsterreinen zoals het
Evenementenbeleid.
5.

Kwaliteit prevaleert boven kwantiteit

De gemeente Valkenswaard beoogt geen ‘artistiek kwaliteitsbeoordelingsinstituut’
te zijn. Niettemin geldt, analoog aan het evenementenbeleid, ook binnen het
cultuurbeleid een kwaliteitsstreven.
Criteria als maatschappelijk draagvlak (inwoners zijn trots op hun gemeente),
onderscheidend vermogen (wat maakt Valkenswaard bijzonder), diversiteit (het
bedienen van het gehele bestaande culturele spectrum) en ondersteuning aan de
profilering van Veelzijdig Valkenswaard dienen te worden betrokken in de
overwegingen ten aanzien van subsidieverlening.
Planning vervolgtraject
26 januari 2012:
vaststellen van de raadsopdracht door de raad
27 maart 2012:
conceptnota Cultuurbeleid in het college
Inzagetermijn, indien het college ertoe besluit inzagetermijn in acht te nemen
21 mei 2012:
conceptnota Cultuurbeleid in raadscommissie
7 juni 2012:
conceptnota Cultuurbeleid ter vaststelling in de raad

