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Amendement bij raadsvoorstel “startnotitie beleidsvisie sociaal domein. 

De raad, in vergadering bijeen op 15 december 2020, constateert, dat bij de uitgangspunten het 

thema kunst en cultuur ontbreekt. Bij uitgangspunt 6 wordt, terecht het thema “sport” benoemd en 

geduid als “een instrument om beleidsdoelen binnen het sociaal domein te realiseren”.  

Nagenoeg dezelfde argumenten doen opgeld voor het thema “kunst en cultuur”. 

 

Besluit bij het voorstel het volgende toe te voegen onder uitgangspunt 6: 

“6.2 De beleidsvisie cultuur expliciet als thema te benoemen. 

uitgaande van de maatschappelijke en sociale waarde van kunst en cultuur, zoals benoemd in de vast 

te stellen cultuurnota. Waarbij de volgende uitgangspunten, in dit kader van belang zijn: 

1. De gemeenteraad heeft verzocht om een apart cultuurbeleid , los van - maar uiteraard wel in 

samenhang met de nieuwe visie sociaal domein die in ontwikkeling is. 

2. Cultuur hoort thuis bij alle domeinen en heeft een allesomvattende waarde. Het draagt bij 

aan ons 'Bruto Lokaal Geluk. Cultuur heeft een maatschappelijke, economische en artistieke 

waarde. 

3. De maatschappelijke waarde van cultuur is de invloed van cultuur op buurt- of sociaal 

niveau. Cultuur verbindt mensen en werelden van onderwijs, gezondheid, welzijn en 

economie. 

4. Hierom de cultuurnota gemeente Goirle ( in wording) als addendum in de nota beleidsvisie 

sociaal domein op te nemen.” 

 

Toelichting ( geciteerd uit : Raamwerk cultuurnota gemeente Goirle, 4 december 2020) 

“Het meest recente separate cultuurbeleid van de gemeente Goirle stamt uit 2008.  Daarna is cultuur 

als beleidsterrein opgenomen in het integrale beleidsplan sociaal domein Back to Basics en haar 

opvolger, het huidige Back to Basics 2.0. , zonder daadwerkelijk inhoud te geven aan dat beleid. In 

het bestuursakkoord ‘Duurzaam en Dienstbaar’ wordt door het college aangegeven dat de aandacht 

voor cultuur echter te bescheiden is in het huidige sociaal beleid en dat dit aandacht behoeft. De 

gemeenteraad deelt deze gedachtegang en heeft verzocht om een apart cultuurbeleid4 , los van - 

maar uiteraard wel in samenhang met de nieuwe visie sociaal domein die in ontwikkeling is. “   

” Cultuur hoort thuis bij alle domeinen en heeft een allesomvattende waarde. Het draagt bij aan hoe 

ons 'Bruto Lokaal Geluk. Cultuur heeft een maatschappelijke, economische en artistieke waarde.”  
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“De maatschappelijke waarde van cultuur is de invloed van cultuur op buurt- of sociaal niveau. 

Cultuur verbindt mensen en werelden van onderwijs, gezondheid, welzijn en economie. Bij het 

realiseren van maatschappelijke en economische doelen kunnen culturele activiteiten een cruciale 

rol spelen. En laat dat nu juist aansluiten bij wat de gemeente Goirle wil bereiken met haar beleid in 

het sociaal domein8 . We willen de kracht van de samenleving versterken: een veerkrachtige 

samenleving waarin zoveel mogelijk inwoners – het liefst allemaal – meedoen”. 

“Volgens Brabants onderzoek de Waarde voor Cultuur is er een groei in de waarde die Brabanders 

hechten aan de maatschappelijke functie van cultuur, zoals de bijdrage die kunst en cultuur leveren 

aan het welzijn van mensen en de leefbaarheid van onze gemeente. Cultuur levert een bijdrage aan: - 

de saamhorigheid van mensen en een buurt (gezamenlijke identiteit, ‘wij -gevoel´, profilering) - 

sociale cohesie (samen organiseren of bezoeken) - leefbaarheid van een gebied (zorgen voor elkaar) - 

voorkomen van eenzaamheid - zingeving en plezier (voor vrijwilligers) - zelfredzaamheid - 

betrokkenheid bij de samenleving - ontwikkeling begrip voor andere normen en waarden - mentale 

gezondheid, cognitieve verbeteringen, fit brein, veerkracht, (inzet bij bijv. burn-out, dementie) - 

fysieke gezondheid (preventief voorafgaand aan professioneel zorgaanbod) - contact tussen 

verschillende doelgroepen (van elkaar leren door vanuit het perspectief van de ander met een 

nieuwe blik naar de wereld te kijken)” 
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