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Tussentijdse evaluatie Routeplanner Cultuur 2018 en 2019

Voorstel
1. In te stemmen met de'Conclusie en Verslag Tussentijdse Evaluatie Routeplanner

Cultuur 2018 en 2OL9'.
2. De raad te informeren via de TILS-lijst.

Inleiding
Cultureel Weert kruipt langzaamaan uit haar schulp. De gemeente Weert heeft in 2017
gekozen voor het versterken van de culturele sector door de Routeplanner Cultuur uit te
voeren. De Routeplanner Cultuur heeft een aantal doelstellingen; het vergroten van de
diversiteit in het culturele aanbod, meer samenwerking binnen en buiten het culturele
werkveld en het stimuleren van nieuwe activiteiten in Weert. Met name in paragraaf 2.3
en paragraaf 2.4 van de Routeplanner Cultuur worden een aantal concrete doelen en
middelen omschreven die in de jaren 2018, 2019 en 2020 worden uitgevoerd.

Alle plannen en functies uit de Routeplanner Cultuur worden op dit moment uitgevoerd. Na
de eerste twee jaren is het tijd om de balans op te maken. Een uitgebreid verslag en een
eerste conclusie geven inzicht in de stand van zaken anno 2020.

Beoogd effect/doel

De raad informeren over de stand van zaken inclusief een eerste conclusie over de
uitvoering van de Routeplanner Cultuur.

Argumenten
1.1 De Tussentijdse Evaluatie Routeplanner Cultuur is op basis van kwalitatieve en

kwa nti ta tieve verslag legg i ng
De verslaglegging is een overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de
middelen en projecten van de Routeplanner Cultuur. Door een omschrijving van de
activiteiten, inclusief ervaringen van organisatoren en publiek, is er aandacht voor
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de kwaliteit van de uitvoering. Deze verslaglegging is aangevuld met kwantitatieve
gegevens zoals overzichten van budgetten, externe financiering en
bezoekersaantallen.

1.2. De keuze voor een experimentele aanpak zet Weert als Cultuurstad op de
Raart
Een eerste conclusie laat zien dat de keuze voor het versterken van de culturele
sector een goede keuze is. Door te kiezen voor een experimentele aanpak zet
Weert zich als Cultuurstad op de kaart. Met meer dan 50 nieuwe activiteiten in
totaal is de diversiteit van het culturele aanbod gegroeid. In de periode 2018 en
2019 verdubbelde het budget voor cle Routeplanner Cultur.rr door sr¡hsidies van
derdcn. Daarnaast is er een samenwerking gezocht met alle gemeenten in Noord-
Limburg en Roermond, met als doel de culturele sector in de regio te stimuleren.
De functionarissen uit de Routeplanner hebben zich ontpopt tot heuse
ambassadeurs van Cultureel Weert. Vele aanvragers maakten gebruik van een
subsidie binnen het Omvormingsfonds. Organisaties in Weert zijn initiatiefrijk
gebleken en het publiek bezocht massaal de nieuwe activiteiten. Meer dan 100
verschillende artikelen en berichten in de krant, op sociale media, TV en online
gaan over activiteiten van de Routeplanner Cultuur. Potentiele partners zoeken
Weert op en er wordt gezien dat er mogelijkheden zijn.

1.3. De verslaglegging dient tevens als input voor het opstellen van een nieuwe
Cultuurvisie
De Routeplanner Cultuur is ccn opmaat naar een nieuwe visie op cultuur vanaf het
jaar 2Q2I.In bijgevoegde conclusie en uitgebreid verslag worden de experimenten
en onderdelen uit de Routeplanner Cultuur tussentflds geëvalueerd. In 2020 ls het
tijd om een visie te vormen voor cultuur. De verslaglegging en conclusie dient als
input bij het maken van keuzes hoe te komen tot een nieuw beleid voor de jaren
2021 en verder.

Kanttckeningen en risico's

n.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

n.v.t.

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

n.v.t.

Gomm unicatie/ partici patie

Bijgevoegde verslagen beschikbaar stellen aan de gemeenteraad na afloop van de
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 maart 2020. Er wordt een persinterview
georganiseerd waarin de eerste resultaten van de Routeplanner Cultuur worden toegelicht
Bijgevoegd conceptpersbericht en video verspreiden vanaf woensdag 18 maart 2020.
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Overleg gevoerd met

Intern:

Marianne van de Ven - senior beleidsadviseur OCSW
Danielle Stals - beleidsmedewerker Cultuur - OCSW

Extern:

Alle projectaanvragers en uitvoerders van de Routeplanner Cultuur 2018 en 2019.

Bijlagen:

- Conclusie'Tussentijdse evaluatie Routeplanner Cultuur 2OLB-20L9';
- Verslag'Tussentijdse evaluatie Routeplanner Cultuur 2018 en 20L9,;
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