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Onderwerp
Uitvoeringsagenda Cultuur en Kunst ambitieus scenario 2020-2021
Kennisnemen van
De uitwerking van het ambitieuze financiële scenario van de kadernota Cultuur en Kunst, voor de
periode 2020-2021.
Inleiding
De uitvoeringsagenda ambitieus scenario 2020-2021 Cultuur en Kunst (hierna: uitvoeringsagenda)
komt voort uit de Kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023. In deze kadernota staan
speerpunten, doelen en ambities benoemd voor de komende jaren.
Op 3 maart 2020 is de kadernota Cultuur en Kunst West Betuwe 2020-2023 vastgesteld door de
gemeenteraad. De raad is hierbij akkoord gegaan met het uitwerken van het ambitieuze scenario voor
de periode 2020-2023. In de huidige uitvoeringsagenda staan de projecten en activiteiten beschreven
die invulling geven aan het ambitieuze scenario voor Cultuur en Kunst in 2020-2021 in de gemeente
West Betuwe. Wij gaan in deze uitvoeringsagenda niet in op bestaande culturele uitingen, zoals de vele
culturele verenigingen, initiateven en voorzieningen die West Betuwe rijk is. Deze bijbehorende doelen
en activiteiten zijn samen met het culturele veld tot stand gekomen. Ook hebben de diverse cultuur- en
kunstmakers in de gemeente een rol bij de uitvoering van de activiteiten en het behalen van de
geformuleerde doelen.
Corona
COVID-19 heeft enorme impact gehad op de culturele- en kunstsector. Er zijn de afgelopen maanden
nauwelijks evenementen, exposities en uitvoeringen mogelijk geweest. Verenigingen konden lang niet
bij elkaar komen en worstelen nu met praktische vraagstukken en problemen. Instellingen en ZZP’ ers
hebben het financieel moeilijk. Het is daarom extra van belang dat de lokale basisinfrastructuur in
onze gemeente overeind moet blijven. Cultuur is een ‘sociaal’ smeermiddel. Het kan mensen
samenbrengen, verrassen en inspireren, allemaal ‘Coronaproof’ uiteraard.
Het is daarom extra belangrijk om juist nu te investeren waar nodig is.
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Kernboodschap
Onze ambitie is om met incidenteel geld een structureel effect te creëren. Het budget wordt ingezet
voor kernoverstijgende activiteiten:
 Het ontwikkelen van nieuwe activiteiten en nieuwe verbindingen
 Versterken van de samenhang met recreatie en toerisme en cultureel erfgoed
 Impuls van cultuureducatie door ontwikkeling van nieuwe en lokale producten
 Versterking zelforganisatie van lokale verenigingen
Om deze ambities te realiseren, richten we ons komende twee jaar op de volgende twee thema’s en
bijbehorende doelstellingen:
1. Een sterke basisinfrastructuur
1.1. Een samenhangend en zichtbaar cultuur- en kunstaanbod, zowel online als offline.
1.2. Toegankelijk en gevarieerd aanbod van cultuur- en kunstroutes.
1.3. Zichtbare en bereikbare monumenten en/of bezienswaardigheden.
1.4. Een sterk cultureel netwerk door kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering.
2. Lokaal cultureel en historisch besef
2.1. Het stimuleren van nieuw lokaal aanbod cultuureducatie.
2.2. Culturele reistafel /kunstenaarscollectief realiseren.
2.3. Zichtbare en beschikbare volkscultuur.
2.4. Zichtbare en toegankelijke kunst in de openbare ruimte, gerelateerd aan West Betuwse
identiteit en/of iconen.
Consequenties

Financiën
Het bedrag van € 49.000 voor 2020 is verwerkt via de 2e Bestuursrapportage 2020.
In de begroting 2021 is € 49.000 voor de Plus variant Cultuur en Kunst opgenomen. Over de periode na
2021 dient nog een integrale afweging plaats te vinden in het kader van het traject West Betuwe
Financieel in Evenwicht. De verwachting is dat voor de beleidsperiode tot en met 2023 inzet nodig is
voor de beoogde culturele innovatie, zodat er daadwerkelijk een structureel effect kan worden
gecreëerd. Dit betekent voor de jaren 2022 en 2023 € 50.000 incidenteel per jaar. Er wordt geen
structureel geld gevraagd voor de periode na 2024.
Communicatie
Het uitvoeringsplan is met diverse samenwerkingspartners tot stand gekomen. Samen met de
betreffende partners wordt er uitvoering gegeven aan de beschreven activiteiten en projecten. Hierbij
zal per activiteit op een passende manier aandacht worden gegeven aan de bekendmaking, promotie
en de behaalde resultaten.
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Vervolg
Er is in de uitvoeringsagenda onderscheid gemaakt tussen de activiteiten die in 2020 zullen
plaatsvinden en activiteiten die in 2021 zullen plaatsvinden. Voor de meeste van de beschreven
activiteiten voor 2020 is al een start gemaakt in 2020 en/of zal op korte termijn plaatsvinden. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de diverse cultuur- en kunstroutes, cultuureducatie programma’s en het
inventariseren van de onderwerpen voor de kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering.
Voor een andere deel van de activiteiten is voorwerk gedaan, bijvoorbeeld in de vorm van verkennende
gesprekken met de samenwerkingspartners. Na vaststelling van de uitvoeringsagenda door het
college en raadsbesluit begroting 2021 worden de activiteiten, samen met de genoemde stakeholders,
uitgevoerd.
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Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe,
de secretaris,
de burgemeester,
Karen Coesmans
Servaas Stoop

