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Voorstel
Besluiten om een bedrag van maximaal € 6.500,- ten laste te brengen van het
beschikbare budget Fonds voor culturele activiteiten 2016.

Inleiding
Vooruitlopend op het aangescherpte cultuurbeleid dat in april 2017 gereed zal zijn, wordt
een eerste bijeenkomst georganiseerd voor het brede culturele veld. ln het aangescherpte
cultuurbeleid gaat de gemeente op zoek naar de manier waarop cultuur meer betekenis kan
krijgen voor de omgeving waarin zij functioneert. Hoe kan de relevantie worden vergroot?
Dit kan onder andere door:
¡ Het stimuleren en faciliteren van nieuwe vormen van samenwerking met aandacht voor
de balans tussen traditie, continuìteit, vernieuwing en verdieping.
o Het stimuleren en faciliteren van een intensíevere en andere samenwerking tussen
culturele instellingen onderling (meer samenhang en gezamenlijke
verantwoordelijkheid; gezamenlijke publiekbenadering)waardoor het culturele aanbod
geen verzameling losse activiteiten is, maar wordt tot samenhangende culturele routes.
o Het stimuleren en faciliteren van samenwerking tussen het culturele veld met andere
spelers waarbij inhoudelijke verbindingen worden gelegd die verrassend en duurzaam
zijn en wellicht over de grens kijken. Het bevorderen van samenwerking tussen
amateurs en professionals.
o Het stimuleren van brede participatie van verschillende bevolkingsgroepen door een
uitdagend, divers, duurzaam en aa ntrekkelijk cultuuraanbod.
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Het stimuleren van nieuwe vormen van actieve cultuurdeelname voor groepen voor wie

deelname niet (meer)vanzelfsprekend is (door middelvan eigentijdse digitale middelen,
inzet profs en amateurs, jong talent).
Om een eerste stap te zetten in het bevorderen en faciliteren van de samenwerking
organiseert de gemeente Weert op 2 februari 20L7 een bijeenkomst voor creatieve
ondernemers, culturele instellingen en andere spelers uit de cultuursector. Hieronder vallen
particuliere initiatieven als Perron C, C'kwartier, Stichting Cultuur Café Weert de
professionele instellingen Riek, Bibliocenter, Bosuil en Munttheater, maar ook
toneelgezelscha ppen, m uzika nten, ku nstenaa rs, uitgeve rs en jou rna listen.
De bijeenkomst vindt plaats bij Theater de Huiskamer in Weert.

Beoogd effect/doel
Te komen tot een aanzet voor een cultuurplatform waarin samenwerking en het aangaan
van nieuwe allianties centraal staan.

Argumenten
Door middel van een cultuurplatform kan meer samenwerking ontstaan in de culturele
sector.
De gerneenLe wil tijdens de bijeenkomst samen met de sector verkennen of er in Weert
animo bestaat voor het opriehten van een cultuurplatform waar ereatieve mensen uit
allerlei disciplines elkaar op regelmatige (georganiseerde) basis ontmoeten.

Cultuurplatformen bestaan al in veel gemeentes en zijn een beproefd middel om meer te
bereiken op cultuurgebied. Een platform biedt ruimte voor vernieuwende ideeën, nieuwe
samenwerkingen (biedt grote voordelen voor alle partijen), kennisdeling en een flinke dosis
ondernemerschap. Doel: de stad samen cultureel nog meer op de kaart zetten.
relatie tussen het budget voor Culturele activiteiten en deze biieenkomst.
Het verwachte voordeelvan een cultuurplatform is naast samenwerking, ook een toename

Er is een duidelijke

van culturele activiteiten. Meer mensen krijgen hiermee de mogelijkheid om kennis te
maken met en/of deel te nemen aan culturele activiteiten.
Er worden in 2076 alverplichtingen oongegoan voor deze biieenkomst.

Hoewel de bijeenkomst plaatsvindt in februari 2OL7 wordt voorgesteld dit te bekostigen uit
het budget Fonds voor Culturele Activiteiten 2016. De eerste kosten worden gemaakt in
2016 en voor de overige kosten gaat de gemeente in 2016 al verplichtingen aan.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
In het Fonds voor Culturele Activiteiten is voor 2016 nog voldoende ruimte
Na uitgave van deze € 6.500,- resteert nog € 5.816,- van dit budget.

Uitvoering/evaluatie
Uitkomsten van deze avond worden meegenomen in het aan te scherpen cultuurbeleid dat
in april 2017 gereed zal zijn.
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Overleg gevoerd met
Intern:
Noëlle Kemmerling, beleidsadviseur afd. OCSW
Marianne van de Ven, beleidsadviseur afd, OCSW
Patricia Vos, Financieel adviseur

Bijlagen
n.v.t.
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