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Onderwerp
Kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023.
Beslispunten
1. In te stemmen met de Kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023 en de volgende
inhoudelijke en procesmatige kaders in de nota:
a) De visie op Cultuur en Kunst;
b) de speerpunten Versterken, Verbinden, Verbreden en Vernieuwen;
c) de uitvoering;
2. In te stemmen met het uitwerken van de richting naar het ambitieuze financiële scenario.
3. De financiële consequenties hiervan, maximaal € 50.000, indien nodig te betrekken bij de
tweede bestuursrapportage 2020
Inleiding
Dit is de eerste Kadernota Cultuur en Kunst van de gemeente West Betuwe. In de drie voormalige
gemeentes Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen waren beleidsplannen en nota’s en die liepen, net
als de vele activiteiten en initiatieven in 2019 gewoon door.
Om het onderwerp Cultuur en Kunst in West Betuwe goed tot zijn recht te laten komen hebben wij
gekozen voor een kadernota. Met een kadernota is het namelijk mogelijk om de hoofdlijnen van het
beleid te regelen, maar ook nog ruimte te laten voor variatie in de uitvoering. Dit is geschikt voor zowel
het onderwerp Cultuur en Kunst (dat is immers dynamisch en altijd aan verandering onderhevig), maar
ook om de diversiteit van de verschillende kernen van West Betuwe tot zijn recht te laten komen.
Besluitgeschiedenis
Deze nota en het raadsvoorstel zijn in de collegevergadering van 17 december 2019 conform
besloten.
Beoogd effect
Na vaststelling van de kaders in deze nota kunnen wij het beleid gaan uitvoeren. Hiermee willen wij
bereiken dat wij een veelzijdig aanbod cultuur en kunst in de gemeente West Betuwe behouden en
versterken.
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Argumenten
Als de raad instemt met de kaders in deze nota, hebben wij een gemeenschappelijk beleid Cultuur en
Kunst voor de gemeente West Betuwe.
Kanttekeningen
n.v.t.
Duurzaamheid
n.v.t.
Financiën
In 2020 is totaal beschikbare budget voor de uitvoering van het beleid Cultuur en Kunst € 173.000.
Hiervan is € 20.000 beschikbaar als flexibel uitvoeringsbudget.
Het college streeft ernaar om het ambitieuze scenario mogelijk te maken. Dit kan pas structureel
worden besloten als er een totaaloverzicht is van alle ingediende nieuwe beleidsplannen en de
financiële gevolgen daarvan.
Om toch de beweging te kunnen maken naar het ambitieuze scenario gaan wij dit scenario verder
uitwerken. Op basis van de inzichten die wij in de loop van het jaar hierover verwerven, zullen wij de
financiële gevolgen betrekken bij de tweede bestuursrapportage 2020.
Uitvoering
Als de raad heeft ingestemd gaan wij de doelstellingen, in overleg met organisaties en inwoners,
uitvoeren. In een uitvoeringsagenda willen wij dan concrete activiteiten vast gaan leggen.
Planning
Wij willen in het tweede kwartaal 2020 de uitvoeringsagenda met de organisaties en inwoners
vastgesteld hebben.
Evaluatie
Eigenlijk is monitoring een betere aanduiding. Wij willen, door jaarlijks een agenda vast te stellen,
blijven leren van de voorgaande periode en doorlopend kunnen bijstellen.
Communicatie
Als de raad heeft ingestemd met de kaders van de nota zullen wij de nota publiceren in het
gemeentekatern.
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Tabel risicoparagraaf
Risico omschrijving
n.v.t.

Soort risico

Kans

Effect

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop

Beheersingsmaatregel
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2019,
besluit:
1. in te stemmen met de Kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023 en de volgende
inhoudelijke en procesmatige kaders in de nota:
d) De visie op Cultuur en Kunst;
e) de speerpunten Versterken, Verbinden, Verbreden en Vernieuwen;
f) de uitvoering;
2. in te stemmen met het uitwerken van de richting naar het ambitieuze financiële scenario;
3. De financiële consequenties hiervan, maximaal € 50.000, indien nodig te betrekken bij de tweede
bestuursrapportage 2020

Aldus besloten in de openbare vergadering
van 3 maart 2020, nummer 2020/013,
de griffier,

de voorzitter,

