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Samenvatting :  In de Ontwikkelagenda Beterr Haren is , ten behoeve van de 

versterking van de bestuurskracht , opgenomen dat het col-

lege en raad afspraken maken om de raad in staat stellen 

haar kaderstellende rol duideli jker in te kunnen vullen. Te-

vens is afgesproken dat het college de raad de mogelijkheid 

moet bieden heldere kaders te stellen voor het maken van 

nieuw beleid.  

Er moet een nieuwe cultuurnota worden opgesteld, omdat 

de vorige cultuurnota (cultuurnota 2012-2016) is verlopen. 

Conform de afspraken over de kaderstellende rol van de 

raad, wil het college de raad de gelegenheid bieden daar-

voor eerst de kaders vast te stellen.  

Dit raadsvoorstel bevat een voorzet voor deze kaderstell ing.   

   

 

Voorgestelde beslissing :  De voorgestelde kaderstell ing beleid m.b.t. cultuurnota  

2018-2021 vaststellen.  

 

 

 

 Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeli ng. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  

 

 
 



 2  

Inleiding 

In de Ontwikkelagenda Beterr Haren is, ten behoeve van de versterking van de bestuurs-

kracht, opgenomen dat het college en raad afspraken maken om de raad in staat stellen 

haar kaderstellende rol duideli jker in te kunnen vullen. Tevens is afgesproken dat het colle-

ge de raad de mogelijkheid moet bieden heldere kaders te stellen voor het maken van nieuw 

beleid.  

Er moet een nieuwe cultuurnota worden opgesteld, omdat de vorige cultuurn ota (cultuurnota 

2012-2016) is verlopen. Conform de afspraken over de kaderstellende rol van de raad, wil 

het college de raad de gelegenheid bieden daarvoor eerst de kaders vast te stellen.  

De raad heeft op basis van het kaderstell ingsvoorstel van het coll ege in de raadsvergade-

ring de mogelijkheid om ideeën en oplossingsrichtingen mee te geven aan het college als ze 

dat wenst.  

 

De raad wordt op deze wijze niet alleen in een vroeg stadium betrokken maar kan zelf op 

voorhand de beleidsrichting aangeven. De verwachting is dat dit uiteindelijk leidt tot een 

beter raadsvoorstel dat breder gedragen zal worden. De kaderstell ing vraagt om een balans 

waarbij kaders enerzijds helder zijn, maar anderzijds niet te strak  zijn, om te voorkomen dat 

het college in de uitwerking geen speelruimte meer heeft.  

 

Doel 

De door de raad vastgestelde kaderstell ing voor het cultuurbeleid vormt de bestuursop-

dracht aan het college om beleid binnen de door de raad gestelde kaders en gewenste r ich-

ting op te stellen en aan de raad ter vaststell ing voor te leggen.  

 

Het is de bedoeling dat het kaderstellende raadsvoorstel leidt tot een discussie over de ka-

ders zelf en de te realiseren maatschappelijke effecten. Deze doelen en maatschappelijke 

effecten worden vastgelegd in een raadsbesluit. Tevens dient de discussie om de vraag te 

beantwoorden of het college, op basis van de kaderstell ing door de raad, het gewenste be-

leidsstuk zal kunnen opleveren. Het is niet de wenselijk dat het kaderstellend raadsvoorstel 

tot een diep inhoudeli jke discussie leidt over het nog te vormen beleid.  

 

Kaderstelling 

De volgende onderwerpen worden behandeld in dit voorstel:  

 Probleemstell ing, aanleiding en noodzaak voor beleidsontwikkeling;  

 Wat legit imeert de rol van de gemeente? Welke rol hebben we dan? Regulerend?  

Regisserend? Stimulerend? Facil iterend? of kunnen we het niet beter loslaten en aan de 

samenleving overlaten? 

 Context van het voorgenomen beleid: relevante wet - en regelgeving; aanpalende beleids-

terreinen, relevante ontwikkelingen;  

 Een heldere omschrijving van gewenste maatschappelijke effecten en beleidsdoelen;  

 Inzet van middelen (voor het opstellen van het beleid en voor het uitvoeren van het be-

leid) en externe betrokkenheid (burgerparticipatie).  

 

Aanleiding en noodzaak tot beleidsontwikkeling 

De voorgaande meerjarenbeleidsnotit ie ‘Op maat in Haren’ had de looptijd van 2013 -2016. 

Hiermee is er geen actueel cultureel meerjarenbeleid binnen de gemeente. Dit dient op-

nieuw opgesteld te worden.  

 

Legitimatie  

De gemeente is subsidieverstrekker van een divers aan tal culturele instell ingen en -

activiteiten. Bovendien is de gemeente eigenaar van het pand ’t Clockhuys en werkgever 

van de meeste medewerkers van het CKC.  Er bestaat dus een langjarige subsidie- en werk-

geversrelatie voor activiteiten die niet of beperkt door de markt kunnen worden uitgevoerd. 



 3  

Dit vraagt om koersbepaling vanuit de gemeente over de inzet van middelen en hetgeen zij 

daarmee beoogt.   

De gemeente heeft de wens om in 2017 definit ieve keuzes maken met betrekking tot de toe-

komst van zowel het gebouw als de organisatie ‘t Clockhuys -CKC. In dit traject heeft de ge-

meente een regisserende rol. Samen met de betrokkenen stakeholders zal de gemeente dit 

proces vormgeven. Waar het gaat om werkgeverschap en eigendom van het vastgoed heeft 

de gemeente zelfs een expliciete verantwoordelijkheid in het organiseren van een zorgvuldi-

ge en duurzame toekomst.  

Zoals verwoord in de begroting 2017 streven wij als gemeente naar een efficiënte culturele 

infrastructuur die past bij ‘de maat van Haren’. Onze rol is daarb i j  vooral facil iterend: mid-

dels beleid, subsidie en prestatieafspraken het facil iteren van cultuur in de gemeente Haren.  

 

Context  

De kaderstellende taak van de raad komt voort uit de wet dualisering gemeentebestuur (7 

maart 2002) en is daarmee van invloed op de ontwikkeling van nieuw beleid in zijn alge-

meenheid. De beleidsnotit ie ‘Ruimte voor cultuur (Uitgangspunten cultuurbeleid 2017 -2020) 

kent vooral een uitgangspunten van de Rijksoverheid en van daaruit de subsidi ëring van 

diverse instell ingen. Voor lokaal cultuurbeleid is dit daarmee minder van belang.  

Van invloed op lokale beleidskeuzes zijn:  

 De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) ingegaan op 1 januari 2015. 

De belangrijkste elementen van de WSOB zijn:  

o  De openbare bibliotheek is de publieke toegang tot informatie en cultuur;  

o  Een openbare bibliotheek in de zin van de Wsob functioneert vanuit een aantal publie-

ke waarden en verricht ten minste vijf bibliotheekfuncties die bijdragen aan persoonlij-

ke ontwikkeling en verbetering van maatschappelijke kansen; 

o  De uit leenfunctie is één van deze functies. Daarnaast zijn er functies op het gebied 

van leesbevordering, informele educatie en cultuur. De functies van de openbare bibli-

otheek kunnen fysiek en/of digitaal worden aangeboden;  

o  Openbare bibliotheken functioneren in een netwerk. Samen kunnen zij meer en betere 

diensten bieden dan als losstaande voorziening . 

 Decentralisatie van taken in het sociaal domein (WMO, Jeugdwet en Participatiewet), 

afhankelijk van wat men met lokaal cultuuraanbod beoogt. Meer hierover bij maatschap-

pelijke effecten.  

 Het rapport Çultuur in de kanteling van het Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie 

en Amateurkunst (LKCA) lezenswaardig waar het gaat om dilemma’s en beleidskeuzes 

voor lokaal cultureel beleid. Dit rapport is een Strategische Verkenning cultuureducatie 

en actieve cultuurparticipatie (2017-2020).  

 Het herindelingsvraagstuk is daarnaast een belangrijke factor bij her herijken van cul-

tuurbeleid. Het gaat hierbij enerzijds om de vraag hoe we een culturee l aanbod duurzaam 

en betaalbaar kunnen vormgeven, passend bij de ‘maat van Haren’ in het geval van ge-

meenteli jke zelfstandigheid. Bij eventuele herindeling is de posit ioneringsvraag: beschrij-

ven van het huidige aanboden het belang van het facil iteren van l okaal cultureel aanbod 

meer voorliggend.  

 

Maatschappelijke effecten 

Het beschrijven van maatschappelijke effecten impliceert dat cultuurbeleid een maatschap-

pelijk effect moet hebben. De Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid pleit in haar 

rapport ‘Cultuur herwaarderen’ (2015) voor het beperken van het cultuurdebat tot de artis-

t ieke en intr insieke waarde van cultuur. Kunst en cultuur om van te genieten en als vorm 

van expressie is daarmee een doel op zichzelf.  
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Los van deze kanttekening zijn er vanuit de gemeente Haren wel degelijk gewenste en be-

oogde maatschappeli jke effecten ten aanzien van het cultuurbeleid: 

 Educatie en participatie met betrekking tot kunst en cultuur zijn belangrijke elementen. 

Met het facil iteren van cultuureducatie ten aanzien van jongeren beoogt de gemeente een 

goede balans tussen ‘bildung’ (vormende en reflectieve functie van het cultuureducatie) 

enerzijds en het inzetten op creatieve en innovatieve vaardigheden voor de 21ste eeuw 

anderzijds. Wij sluiten zoveel mogelijk aan op het onderwijs.  

 Ontmoeting: cultuur als verbindende factor binnen ’t Clockhuys als ‘huiskamer van  

Haren’, in het bestr i jden van eenzaamheid van ouderen en sociale cohesie.  

 Stimuleren van eigen init iatief en participatie: het subsidiebeleid van de gemee nte moet 

bijdragen aan deelname van een breed publiek bij culturele activite iten, waarbij init iatief 

van inwoners gestimuleerd wordt.  

 Behoud van cultuurhistorisch erfgoed (monumentenzorg, monumentale bomen, archeolo-

gie en cultuurhistorie).  

 

Inzet van middelen  

De voortzetting van bestaande subsidierelaties en inzet van de ambteli jke organisatie in de 

ontwikkeling van een nieuwe cultuurnota.  

 

Haren, 16 mei 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


