
 
 

 

Aan de Gemeenteraad. 
 

 
Onderwerp 
 
Vaststelling cultuurnota Bloemendaal 2016 met als titel “Cultuur Samen Beleven In Bloemendaal”. 
 
Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2016 
 

 

b e s l u i t: 

 
 
de cultuurnota Bloemendaal 2016 “Cultuur Samen Beleven In Bloemendaal” vast te stellen. 
 
 
 
 
 
De raad voornoemd, d.d. 29 september 2016 
 
De voordracht is unaniem aangenomen. 
 
 
de voorzitter,   de griffier,  
 

    
 
 
 
 
 

Raadsvergadering d.d. : 28 september 2016 
Commissievergadering d.d. : 14 september 2016 
Commissie : Commissie Samenleving 
Portefeuillehouder : wethouder T. van Rijnberk 
Programmaonderdeel : 16. Kunst en cultuur 
Registratienummer : 2016025486 
Productiedatum : 10 augustus 2016 
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Voorgesteld besluit 

Wij stellen u voor de cultuurnota Bloemendaal 2016 met als titel “Cultuur Samen Beleven In 
Bloemendaal” vast te stellen. 
 
 
Aanleiding en beoogd effect 

 
“Bloemendaal cultureel minnend” was de titel van de cultuurnota die in 2007 door de raad is vastgesteld. 
Het collegeprogramma “Samen Duurzaam Leven” (2014 – 2018) meldt dat de cultuurnota wordt 
geactualiseerd samen met de culturele partners van de gemeente. 
In december 2014 is t.b.v. het opstellen van de cultuurnota een projectopdracht geschreven en aan de raad 
aangeboden. 
De projectopdracht beschrijft dat de cultuurnota in elk geval aandacht moet geven aan een aantal 
onderwerpen. Die benoemen wij in de cultuurnota als speerpunten. De speerpunten zijn: 

 de rol van kunst en cultuur in het Sociaal Domein 
 cultuureducatie 
 erfgoed 

Van belang daarbij is dat de gemeente een faciliterende rol vervult. 
 
De voorliggende cultuurnota is opgesteld met behulp van input van culturele instellingen. In de zomer van 
2015 is een cultuurconferentie gehouden met vrijwel alle culturele instellingen. Vervolgens is uit de 
aanwezigen een klankbordgroep ontstaan die meer input heeft gegeven. In juli 2016 is ten slotte de 
conceptnota voorgelegd aan de klankbordgroep en is hun inbreng verwerkt in de nota. 
 
Het beoogde effect van de vaststelling van de cultuurnota is dat het cultuurbeleid van Bloemendaal 
geactualiseerd is. 
 
Politieke keuzeruimte 
 
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het vaststellen van het cultuurbeleid. De uitvoering van dit 
beleid is in handen van het college van burgemeester en wethouders. Het budgetrecht van de gemeenteraad 
geeft de raad de bevoegdheid de gevraagde geldmiddelen t.b.v. deelname aan de deelregeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit € 12.000 al dan niet beschikbaar te stellen. Als de extra middelen niet 
beschikbaar komen, zal Bloemendaal niet deelnemen aan de deelregeling. 
Wij stellen u voor de vraag om extra middelen te betrekken bij de integrale behandeling van de begroting 
2017 in de raadsvergadering van 3 november 2016. 
 
Vaststelling van het raadsvoorstel en –besluit tot vaststelling van de cultuurnota betekent dat de cultuurnota 
in uitvoering wordt genomen. Dat betekent dan het volgende: 
 Het Kunstmenu wordt voortgezet op de basisscholen; 
 Het muziekonderwijs op basisscholen wordt verzorgd door de muziekschool Bloemendaal; 
 De gemeente gaat samen met de historische verenigingen in gesprek met basisscholen om 

erfgoededucatie beter te borgen in het lesprogramma; 
 Behoudens vaststelling van de begroting 2017 inclusief het begrotingsvoorstel ten behoeve van de 

uitvoering van de deelregeling van Cultuureducatie met Kwaliteit wordt € 12.000 nieuw geld beschikbaar 
gesteld. Het project wordt uitgevoerd als voldoende basisscholen geïnteresseerd zijn; 

 De gemeente gaat zich meer inzetten om culturele uitingen meer bekendheid te geven; 
 De gemeente (en culturele instellingen) gaan deelnemen aan de Maand van de Amateurkunst; 
 Opgeslagen gemeentelijke kunst wordt tentoongesteld (of in gemeentehuis, of bij instellingen in 

Bloemendaal of bij particulieren via verkoop); 
 De gemeente neemt actief deel aan de Kunstlijn (mogelijk in gemeentehuis); 
 Ondersteuning van de Open Monumentendag wordt gecontinueerd; 
 Samenwerking met de stichting Kastelen Buitenplaatsen en Landgoederen moet leiden tot het meer 

beleefbaar maken van erfgoed; 
 Toekomstvisie openluchttheater afwachten en het theater faciliteren; 
 Culturele partners organiseren jaarlijks festival; 
 Opstellen inventarisatie t.b.v. culturele sector naar aanwezig vastgoed; 
 Inventarisatie aanbod kunst- en cultuurinstellingen t.b.v. dagbesteding; 
 Lichte regie voeren op het gebied van communicatie en samenwerking; 
 Intrekken regeling Adviesraad Kunst Bloemendaal. 
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Gedachtegang 
 
Zowel de cultuurconferentie van 24 juni 2015 als het overleg met de klankbordgroep van 22 september 
2015, maar ook de reguliere contacten met culturele instellingen hebben veel waardevolle aandachtspunten 
opgeleverd voor opstellen van de cultuurnota. Het algemene beeld kwam naar voren dat in Bloemendaal al 
veel initiatieven worden ontplooid op het gebied van kunst en cultuur, zowel door organisaties als door 
particulieren. Er is veel keus en voor ieder wat wils. De voorliggende nota veroorzaakt dan ook geen 
omwenteling van het huidige cultuurbeleid, maar op onderdelen worden nuances en verbeteringen 
aangebracht. 
De geformuleerde ambities zijn op deze basisgedachte afgestemd. 
 
Overwegingen van het college 
 
Cultuur ontstaat door wat de mens heeft voortgebracht. Daarom staat cultuur tegenover natuur. Beide 
vullen elkaar echter ook aan. Als we naar Bloemendaal kijken, zien we veel groen om ons heen waarbij 
natuur, rust en ruimte het motto in deze gemeente is. Dit motto heeft een duidelijke aantrekkingskracht op 
mensen, niet alleen uit de eigen gemeente maar ook op mensen uit de regio. 
Met uitzondering van de kuststreek worden er geen grootschalige evenementen in de gemeente 
georganiseerd. Dat past niet bij het karakter van Bloemendaal. 
Ambities om tot verbeelding sprekende en op de regio gerichte culturele evenementen te organiseren leven 
niet in de Bloemendaalse gemeenschap. 
 
De in hoofdstuk 5 van de cultuurnota vastgelegde ambities kiezen de lijn van het handhaven van het huidige 
en het aanbrengen van verbeteringen daar waar mogelijk. 
Middelen 
 
Hoofdstuk 11 van de cultuurnota geeft een beeld van de (geld-)middelen die in de begroting van het 
beleidsveld kunst en cultuur omgaan. 
Het beschikbare budget in het beleidsveld kunst en cultuur is € 1,3 miljoen. Hiervan is slechts 1% vrij 
besteedbaar. De overige 99% zijn (min of meer) vaste budgetten waarvan de besteding in de begroting 
vastligt. Dat gegeven beperkt de mogelijkheden nieuw beleid te maken. De beperking ligt voorts in het 
gegeven dat de ambtelijke formatie 0,4 bedraagt. 
 
Participatie 
 
De cultuurnota is opgesteld samen met culturele partners. Naast de grote en professionele organisaties als 
het Openluchttheater, de Bibliotheek en de gemeentelijke Muziekschool hebben ook kleinere organisaties als 
het Creatief Centrum Bennebroek, Ons Bloemendaal, de vrienden van de dorpskerk Bloemendaal en de 
Muziekvereniging Kunst Na Arbeid deelgenomen en input gegeven. Verder heeft de regionaal werkende 
organisatie Oneindig Noord-Holland meegedaan aan de conferentie. Tot slot zijn diverse beeldend 
kunstenaars aanwezig geweest, al dan niet aangesloten bij de Kunstkring Fiore. 
 
Communicatie 

 
Een van de beleidsvoornemens in de cultuurnota is dat de gemeente op het gebied van communicatie zich 
meer inzet om de bekendheid te vergroten van de met name kleinere culturele organisaties in Bloemendaal. 
Gebleken is dat deze organisaties soms worstelen met het vinden en aanspreken van de doelgroep. Vaak 
ontbreekt tijd, geld en middelen (kennis). 
Het cultuurbeleid is ook gericht op het bevorderen van de samenwerking tussen culturele organisaties 
onderling, maar ook met bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties in Bloemendaal. Het gebruik maken 
van elkaars netwerk levert voor alle partijen voordelen op. 
 
Samenwerking (Heemstede) 

 
Met betrekking tot vooral de uitvoering van het cultuurbeleid zijn er vaste contacten over en weer tussen 
Heemstede en Bloemendaal. Met name gaat het daarbij om het uitwisselen van informatie die betrekking 
hebben op subsidieaanvragen voor culturele activiteiten in de regio. Op onderdelen wordt ook 
samengewerkt, maar niet uitsluitend met Heemstede. Zo is de uitvoering van het Kunstmenu 
(cultuureducatie op school) een regionale aangelegenheid. 
 
In december 2015 heeft de gemeenteraad van Heemstede de cultuurnota 2016 t/m 2019 met de titel 
“Verbinding met én door Cultuur” vastgesteld. De beleidsvoornemens uit de cultuurnota van Heemstede en 
die van Bloemendaal bevatten diverse elementen waardoor samenwerking en een gezamenlijke aanpak kan 
ontstaan. Met name gaat het dan om het meer beleefbaar maken van het cultureel erfgoed dat in beide 
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gemeente in ruime mate aanwezig is. 
 
Vervolgproces/evaluatie 

 
Na vaststelling van de cultuurnota worden de beleidsvoornemens uitgevoerd. In bijlage 1 van de cultuurnota 
is een overzicht weergegeven van de voornemens en zijn deze gekoppeld aan een planning. 
 
Bijlagen 

 
De cultuurnota 2016 van de gemeente Bloemendaal met als titel “Cultuur Samen Beleven In Bloemendaal” 
(2016024731). 
 
Achterliggende documenten 

 
Geen. 
 
 
  
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 
 
 
 , burgemeester. 
 
 
 
      , gemeentesecretaris. 
 
 
 
Advies Commissie 
De vragen en opmerkingen gaan over hulp bij communicatie aan kleine verenigingen/stichtingen, 

ruimte voor het Muzenforum, de verdeling van het budget en activiteiten voor muziekonderwijs, de 

rol van de culturele partners, de verdeling van de cultuurbudgetten over de dorpskernen (andere 

ordening), de regierol van de gemeente, de verbinding van cultuur met de WMO en statushouders, 

de totale subsidiepot en omvang van het totale cultuurbudget. 

Wethouder Van Rijnberk omarmt de suggestie voor de inzet van de Hogeschool Haarlem voor 

hulp bij communicatie aan kleine verenigingen/stichtingen en beantwoordt de overige vragen. Ten 

aanzien van de vraag naar het concrete resultaat van muziekonderwijs op de scholen zegt 

wethouder Van Rijnberk toe hierop schriftelijk terug te komen.    TCS 42 

Met betrekking tot de cultuursubsidie zegt wethouder Van Rijnberk toe een nota subsidies voor te 

bereiden, waarbij de raad accenten kan leggen/verleggen. Dit onderwerp wordt opgenomen op de 

Bestuurlijke Termijnagenda.        TCS 43 

Vanwege een verzoek van de heer Beliën (CDA) concludeert de voorzitter dat het voorstel als 

bespreekpunt voor de raadsvergadering kan worden geagendeerd. 
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