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Voorgesteld raadsbesluit

De nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 "Cultuur kleurt het Leven" vast te stellen wat in de kern
neerkomt op de keuze voor 2 beleidsspeerpunten voor de periode 2014 – 2017:
- Het leggen van verbindingen tussen cultuur en andere sectoren van de samenleving;
- Cultuureducatie.
Samenvatting

De conceptnota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 is op 3 september jl door het College
vrijgegeven voor inspraak. 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 de Gemeente Velsen. De op basis van de zienswijzen
aangepaste nota wordt voorgelegd aan de Raad.
Aanleiding

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 raadsessie uitspraak gedaan over deze thema’s en zelf thema’s
toegevoegd. Deze thema’s zijn uitgewerkt in een conceptnota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017.
De conceptnota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 is op 3 september jl door het College
vrijgegeven voor inspraak. 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 de Gemeente Velsen. De op basis van de zienswijzen
aangepaste nota wordt voorgelegd aan de Raad.
Programma

5, Cultuur en culturele voorzieningen
Kader

Wet op het specifiek Cultuurbeleid 1993
Visie op Velsen 2025: Kennisrijk werken in Velsen, april 2011
Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid 2013-2016, ministerie van OC&W, juni 2011
Strategische agenda gemeente Velsen: Energiek en Innovatief naar 2016!, april 2013
Beleidsbrief “Cultuur Beweegt”, ministerie van OCW, juni 2013
Perspectiefnota 2013 gemeente Velsen, juli 2013
Meerjarenbegroting 2014-2017 gemeente Velsen, november 2013
Beoogd doel en effect van het besluit

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.
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Directe maatschappelijke consequenties

De gekozen beleidsspeerpunten zullen als gevolg hebben dat er steeds meer verbinding tussen
cultuur en andere sectoren van de samenleving zal worden gezocht.
Argumenten

De gekozen speerpunten van beleid zijn het leggen van verbindingen tussen cultuur en andere
sectoren van de samenleving en cultuureducatie. Deze speerpunten passen in de Visie op Velsen
en de Strategische agenda en sluiten aan op het cultuurbeleid van het rijk en de provincie NoordHolland.
Inspraak, participatie etc.

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 Vermeulenmuseum, 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.
Alternatieven

De gekozen beleidsspeerpunten sluiten aan bij het gemeentelijk beleid zoals vastgelegd in de Visie
op Velsen en de strategische agenda en hebben draagvlak bij de culturele instellingen in de
gemeente. Mogelijke alternatieven zijn daarom niet geïnventariseerd.
Risico’s

N.v.t.
Financiële consequenties

Geen. Het budgettaire kader ligt vast in de meerjarenbegroting 2014-2017, die in november zal
worden behandeld in de gemeenteraad.
Uitvoering van besluit

De nota zal na de vaststelling in de raad samen met de culturele instellingen worden uitgewerkt in
een uitvoeringsagenda.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

- Nota van Zienswijzen
- Nota Kunst- en Cultuurbeleid 2014-2017 "Cultuur kleurt het Leven"
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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