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Doel sessie

Een oordeel vormen over de nota Kunst- en Cultuurbeleid

Toelichting

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek

Het kunst- en cultuurbeleid van de afgelopen periode is
geëvalueerd en er zijn thema’s benoemd die aan de orde zouden
moeten komen in de nota voor de periode 2014-2017. De
gemeenteraad heeft op 23 mei 2013 in een sessie de thema’s
besproken en zelf thema’s toegevoegd. Al deze thema’s zijn
uitgewerkt in een concept nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017.
De nota geeft richting aan het beleid in de periode 2014 – 2017 en
bevat de doelstellingen op de korte en middellange termijn van het
te voeren beleid op het gebied van kunst en cultuur in Velsen.
Het beoogde doel van deze nota is het vaststellen van de richting en
de speerpunten van de gemeente Velsen op het gebied van kunst- en
cultuurbeleid voor de komende vier jaar. Hierbij is de relatie met
andere beleidsvelden, bijvoorbeeld onderwijs en evenementen,
nadrukkelijk betrokken.
In de periode 5 september tot en met 3 oktober 2013 is de nota voor
inspraak vrijgegeven, zodat iedereen in de gelegenheid is geweest om
een reactie op de nota te kunnen geven.
De grote kunst- en cultuurinstellingen (de Stadsschouwburg, het
Kunstencentrum, de Bibliotheek, de Velser Gemeenschap, het Pieter
Vermeulen museum, het Zee- en Havenmuseum en het
Bunkermuseum) hebben op 3 oktober 2013 in een ronde tafel gesprek
de nota besproken. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn
opgenomen in de nota van zienswijzen.
►Fracties maken opmerkingen.
►Portefeuillehouder beantwoordt vragen
►Fracties geven hun oordeel over de nota.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel
besluitrijp c.q. debatrijp is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker

Resultaat sessie

► besluitrijp c.q. debatrijp voor de Raad van 12 december 2013
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