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Plan van aanpak samenwerking Cultuur Noord-Limburg

Voorstel

1. Een samenwerking zoals beschreven in bijgaand plan van aanpak 'Samen
ontwikkelen door te doenl' samenwerking Cultuur Noord-Limburg aan te gaan

2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding
Vanaf 2016 is er een proces in gang gezet dat heeft geleid tot het bijgevoegde plan van
aanpak'Samen ontwikkelen doorte doenl'. Bij dit proces zijn de gemeenten Beesel,
Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo, Venray en
Weert betrokken. De kosten voor de gemeente Weert voor het uitvoeren van het plan
bedragen eenmalig € 5.000,00 per jaar in de jaren 2Ot9 en 2020.

Het plan is tot stand gekomen door de intrinsieke motivatie van de gemeenten om meer te
gaan samenwerken op het gebied van cultuur. Vanuit deze samenwerking en vanuit het
gegeven dat er maar weinig cultuurplaninstellingen (regeling Provincie Limburg) in Noord-
en Midden-Limburg zijn, kwam de behoefte om het culturele veld meer zichtbaar te maken
t.b.v. het creëren van kansen voor deze sector.

Beoogd effect/doel
Met het uitvoeren van het plan wordt er een beweging in gang gezet die leidt tot meer
zichtbaarheid, ontwikkeling en een beter productieklimaat op het gebied van cultuur in de
regio.
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Argumenten
1.l.Het plan wordt verder ontwikkeld van onderop samen met het culturele veld en de

Provincie Limburg.
Het eerste plan van aanpak schetst vooral het proces waarin er aandacht is voor
het daadwerkelijk'doen'. De eerste stappen worden samen met het culturele
werkveld gezet, zodat het plan steeds concreter gemaakt kan worden. Ook zorgt
dit proces voor een breed gedragen plan. De Provincie Limburg wordt nauw
betrokken bij het hele proces.

1.2.Het plan geeft het culturele veld een kans om met elkaar te gaan ontwikkelen en
aan de slag te gaan.
Het plan kent vier fases om te komen tot daadwerkelijke samenwerking op lokaal,
regionaal en euregionaal niveau.

Fase 1. Samen verkennen.
In de eerste fase wordt er bekendheid gegeven aan het proces in de regio en gaan

we samen verkennen. Samen met het culturele veld gaan we op zoek naar de
behoeften, maar ook naar de ambities en kansen binnen de thema's zichtbaarheid,
ontwikkeling en professionalisering. Er worden een aantal werksessies
georganiseerd.

Fase 2. Samen ereëren.
In de tweede fase gaan we op basis van fase 1 initiatieven de ruimte geverì ollì
aan de slag te gaan, te doen, te creëren.

Fase 3. Samen laten zien
In de derde fase laten we zien wat onze couleur lokaal is. We dragen onze
trotsheid op onze cultuur uit. Waar mogelijk dragen we dit ook op provinciaal en
nationaal niveau uit en betrekken we de provincie en het ministerie in deze fase

Fase 4. Samen ontwikkelen.
In de vierde fase kennen we de kracht van onze regio, welke disciplines goed
vertegenwoordigd zijn en waar de kansen voor de cultuursector liggen. We werken
samen op diverse niveaus. Projecten die versterkend zijn voor de hele regio
worden uitgevoerd.

1.3.Het plan past in het beleid van de Routeplanner Cultuur
De gemeente Weeft heeft met de Routeplanner Cultuur gekozen voor een culturele
'experimentenperiode' van drie jaar om te onderzoeken wat cultureel Weert nodig
heeft en hoe de ambities van het culturele werkveld bereikt kunnen worden.
Innovatie en vernieuwing zijn belangrijke aspecten. Samenwerking op lokaal
niveau, maar ook met regionale partners heeft hierin aandacht. Er is behoefte aan
samenwerking op regionaal niveau. De theaters in Peel en Maas, Roermond,
Venlo, Venray en Weert vinden elkaar al op een operationeel niveau en gaan actief
aan de slag met een gezamenlijke programmering, inkoop, ticketsysteem en
marketing. Dit kan een goed voorbeeld zijn voor andere spelers in het werkveld.

1.4.Lokaal kunnen onze organisaties gaan profiteren van de regionale ontwikkelingen.
Door samenwerking op het gebied van Cultuur zal de regio Noord-Limburg
krachtiger worden en meer mogelijkheden gaan bieden.
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1.5.De kosten van het plan worden gedragen door de deelnemende gemeenten en
door de Provincie Limburg.
De kosten van het plan bestaan deels uit proceskosten en uit mogelijke
projectkosten voor de uitvoering van pilotprojecten. De Provincie Limburg en de
gemeenten zorgen beiden voor een inzet van totaal € 75.000,00 voor de jaren
2Ot9 en 2O20.

Voor de deelnemende gemeenten is er een verdeling gemaakt op basis van
rootte

Kanttekeningen en risico's
1.1. Tijdens het proces kunnen projecten worden ingediend die de projectbegroting

kunnen overstijgen.
In de projectbegroting is een bedrag opgenomen voor het bekostigen van
pilotprojecten. Ingeschat wordt dat dit voldoende is om te zorgen voor een goede
start. Extra budget wordt in dat geval gedekt middels het werven van fondsen.

1.2 Aa n ha ki ng M idden - Li mbu rg
De gemeente Weert heeft verkennende gesprekken gevoerd met de gemeenten in
Midden-Limburg en daarin ook aangegeven dat het samenwerkingsverband in
Noord-Limburg open staat voor aanhaking door gemeenten uit Midden-Limburg.
Mits er een gelijkwaardige toezegging wordt gedaan ten aanzien van budget en
ambtelijke ondersteuning uit de betreffende gemeente.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De financiële gevolgen van dit voorstel zijn éénmalig € 5.000,- in 2019 en eenmalig
€ 5.000,- in 2020. Deze bedragen worden ten laste gebracht van het beschikbare budget
in 2019 en 2020 voor de Routeplanner Cultuur (budget 5.40.0203, categorie 6.343.945).

Voor de uitvoering van het project dienen de gemeenten de penvoerder, de gemeente
Venray, te mandateren en afspraken te maken over procedures en verantwoording.

Duurzaamheid
n.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Het plan van aanpak wordt uitgevoerd in de periode maart 2Ot9 t/m derde kwartaal 2020

Inzet van ambtelijke ondersteuning door de gemeente Weert vindt plaats binnen de
bestaande formatie. De externe organisatiekracht zoals ook benoemd in het plan van
aanpak wordt aangesteld door de gemeente Venray als penvoerder.

2lJL9 zlJ20
Gemeente Beesel € 2.500,- € 2.500.-
Gemeente Beroen € 2.500,- € 2.500.-
Gemeente Gennep € 2.500,- € 2.500.-
Gemeente Horst aan de
Maas

€ 5.000,- € 5.000,-

Gemeente Mook en
Middelaar

€ 2.500,- € 2.500,-

Gemeente Peel en Maas € 5.000,- € 5.000,-
Gemeente Venlo € 7.500.- € 7.500,-
Gemeente Venrav € 5.000,- € 5.000,-
Gemeente Weert € 5.000,- € 5.000,-
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Com municatie/ participatie
Het besluit wordt samen met de betrokken gemeenten en Provincie Limburg
gecommuniceerd op basis van een communicatieplan.

Overleg gevoerd met

Intern:
Marianne van de Ven, senior beleidsadviseur OCSW
Patricia Vos, financieel adviseur
Marie-Lou Rosbergen, juridisch adviseur
Marianne Schreuders, communicatieadviseur

Extern:
Ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiging betrokken gemeenten Noord Limburg
Brigitte van Eck, directeur/bestuurder Munttheater en penvoerder samenwerkende
theaters Noord- en Midden-Limburg

Bijlagen:

- Plan van aanpak'Samen ontwikkelen door te doen' - Cultuur Noord-Limburg
- Routekaart Cultuurregio Noord- en Midden-Limburg
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