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Voorstel tot het vaststellen van Kadernota Cultuur Den Helder "Horen, zien en beleven"

Aan de Raad.

Achtergrond en inhoud nota
Eind 2005 verscheen de conceptnota cultuur "Zien en Gezien Worden". Deze conceptnota riep
weerstand op vanwege de nadruk op beeldende kunst, waarbij het gevoelen leefde dat de
amateurkunst in de nota ondervertegenwoordigd was. Ook waren de doelen onvoldoende helder en
concreet. Na bespreking in de Raadscommissie ESC werd de nota door de toenmalige wethouder
teruggetrokken.

Het college besloot daarop de conceptnota te herschrijven.
Met het opstellen van de nieuwe kadernota "Horen, zien en beleven" is recht gedaan aan de
bezwaren en wordt aan de Raad een aantal keuzes voorgelegd met betrekking tot het beleid.

De kadernota cultuur "Horen, zien en beleven" bevat een beschrijving van de totstandkoming van
de nota. Verder wordt aangegeven wat de maatschappelijke effecten en doelen van het voorgestelde
beleid zijn.
In de nota is een verdeling aangebracht in het culturele landschap van Den Helder. De activiteiten en
voorzieningen in de stad zijn ingedeeld naar de groepen inwoners waarop ze zich voornamelijk
richten, te weten:
- het basissegment: laagdrempelig, vraaggericht aanbod
- het middensegment: gericht op een breed, in cultuur geïnteresseerd, publiek
- de top: aanbod trekt aandacht en publiek van (ver) buiten de regio, soms zelfs internationaal
De indeling is virtueel, want in de praktijk richten voorzieningen zich vaak op verschillende groepen
inwoners.
Verder is in de nota een financiële paragraaf opgenomen. Deze geeft een opsomming van de huidige
beschikbare budgetten voor de verschillende onderdelen van het cultuurbeleid.
Tot slot is een actielijst opgesteld op basis waarvan de gemeenteraad keuzes maakt ten aanzien van
het cultuurbeleid in de toekomst. De gemaakte keuzes zullen daarna verder worden uitgewerkt en
uitgevoerd.

Reacties op de nota
De concept kadernota Cultuur "Horen, zien en beleven" is door het college van Burgemeester en
Wethouders vastgesteld op 27 maart 2007. De schriftelijke inspraaktermijn duurde van 5 april 2007
t/m 4 mei 2007 en heeft een tiental reacties opgeleverd.

De conceptnota is op 14 mei 2007 besproken in de commissie Maatschappelijke ontwikkeling. De
inspraakreacties en de bespreking in de commissie leiden niet tot een heroverweging van het door het
college voorgestelde beleid. Wel is naar aanleiding van inspraak en bespreking in de commissie een
aantal aanvullingen en wijzigingen in de tekst van de nota aangebracht.

Den Helder, 12 juni 2007.

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

, wnd. burgemeester

, secretaris



GEAMENDEERD VASTGESTELD
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De Raad van de gemeente Den Helder;
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder van
12 juni 2007, nr. 547/OWS;

b e s l u i t :

vastte stellen de Kadernota Cultuur Den Helder "Horen, zien en beleven". *)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

1 0 SEP. 2007

, voorzitter

*) zie amendement PvdA nr. 13.1 d.d. 10 september 2007:
Hoofdstuk 1.3.1 (geen vierjaarlijkse beleidscyclus) op pagina 6 onder de laatste alinea
aanvullen met:
Deze beslissing wordt mede bepaald door de resultaten van een tweejaarlijkse evaluatie over
in hoofdstuk 8 genoemde punten.



Nr. 82 A/GR (2007).

ADVIES over het voorstel tot het vaststellen van Kadernota Cultuur Den Helder "Horen, zien en ...
beleven".

Aan de Raad.

In haar vergadering van 27 augustus 2007 heeft de commissie Maatschappelijk ontwikkeling het
bovengenoemde voorstel besproken.

De commissie heeft niet tot een eensluidend advies kunnen komen. De fracties van de W D , CDA,
Progressief Den Helder, D66, GroenLinks, KiesKees.nl en de Socialistische Partij hebben aangegeven
voor het voorstel te zijn. De fracties van de PvdA, ChristenUnie, Stadspartij Den Helder en
PRINS-Voor behoorlijk bestuur hebben aangegeven het stuk nog nader in de fractie te willen
bespreken.

Op basis hiervan stelt de commissie voor het voorstel te agenderen als bespreekpunt voor de
raadsvergadering van 3 september 2007.

Den Helder, 27 augustus 2007.

commissie Maatschappelijk ontwikkeling

J.K. V , voorzitter.



Amendement.

De fractie wan de PvdA wil het besluit nr. 547/OWS (2007) als volgt
amenderen;

Hoofdstuk 1.3.1 (geen vierjaarlijkse beleidscyclus) op pagina 6 onder
de laatste alinea aan te vullen met;

• Deze beslissing wordt mede bepaald door de resultaten van een
2 jaarlijkse evaluatie over in hoofdstuk 8. genoemde punten.

De fractie wan de PvdA,

Toelichting;

Er moeten nog een aantal punten nader uitgewerkt worden
om met deze nota aan de slag te kunnen gaan tw;
Het oprichten van een Brede Culturele Raad en deze functie nader in
te passen.
Het oprichten van een cultuurf onds.
Een nog niet volledige financiële paragraaf.
De prioriteitsregels voor de drie benoemde segmenten.

Om met deze nota toch aan de slag te kunnen gaan en gaande weg
deze punten verder te volmaken lijkt het ons bijzonder zinvol om op
deze tijdstippen de mogelijkheid te hebben om deze nota bij te
kunnen stellen.

AMENDEMENT nr !

datum raadsvergadering:
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