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Kennisnemen van 
Stand van zaken toezegging wethouder Swaans m.b.t. uitvoeringsprogramma behorend bij de 
cultuurnota. 
 
Inleiding 
Op 19 januari heeft de beeldvormende raadsvergadering over de cultuurnota plaatsgevonden. 
Tijdens deze vergadering zijn er een aantal toezeggingen gedaan door wethouder Swaans. Eén van 
deze toezeggingen betreft de vraag van burgerraadslid Antoon van Baal om tijdens de 
oordeelsvormende vergadering op 23 februari 2021 niet alleen de cultuurnota te bespreken, maar 
ook een uitvoeringsprogramma inclusief planning en financiële paragraaf. Wethouder Swaans heeft 
aangegeven uit te zoeken in hoeverre dit mogelijk is en hier de raad over te informeren. De 
wethouder is van mening dat hij bij nader inzien mogelijk een verkeerde verwachting heeft gewekt 
met betrekking tot de beschikbaarheid van het complete uitvoeringsprogramma. In deze 
raadsinformatiebrief gaan wij verder in op deze toezegging en laten wij weten waarom nu (nog) 
niet aan de vraag om een uitgewerkt uitvoeringsprogramma kan worden voldaan.  
 
Informatie 
De afgelopen periode is in co-creatie met het culturele veld hard gewerkt aan een cultuurnota met  
daarin een visie op kunst en cultuur die van ons allen is. De nota is op 5 januari vastgesteld door het  
college en doorloopt nu de cyclus van drie raadsvergaderingen. Op 19 januari was de eerste  
(beeldvormende) raadsvergadering. De argumenten waarom een uitvoeringsprogramma niet op 23 
 februari tegelijk met de cultuurnota behandeld kan worden, treft u hieronder aan:  
- Allereerst is het wat ons betreft niet logisch om een uitvoeringsprogramma te bespreken van 

een nota die nog niet door de raad is vastgesteld. Vaststelling door uw gemeenteraad van de 
cultuurnota is voorzien tijdens de besluitvormende raadsvergadering op 16 maart.  

- Het opstellen van het uitvoeringsprogramma behorend bij de cultuurnota wordt opnieuw in co-
creatie gedaan. Niet alleen de culturele instellingen worden hierbij betrokken, maar ook andere 
belanghebbenden zoals ondernemers en jongeren. Het is tijd-technisch niet realistisch om dit 
proces voor 23 februari te hebben doorlopen. De startbijeenkomst voor het opstellen van het 
uitvoeringsprogramma was op 11 februari. Hier is begonnen met het opstarten van het 
samenwerkingsplatform zoals benoemd in de cultuurnota. Daarna wordt verder gewerkt aan 
het uitvoeringsprogramma.  

- Het uitvoeringsprogramma behorend bij de cultuurnota wordt geïntegreerd in het 
uitvoeringsprogramma van de visie sociaal domein die in ontwikkeling is. Doel is te komen tot 
één integraal uitvoeringsprogramma. Dat is de uitdrukkelijke wens van uw raad. De cultuurnota 
wordt ook als addendum toegevoegd aan de visie sociaal domein.  
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Hoewel er dus al een start wordt gemaakt met het deel wat cultuur betreft, dient in het proces 
wel aangesloten te worden op de visie sociaal domein.  

 
Vervolg  
Op 11 februari heeft een startbijeenkomst plaatsgevonden ten behoeve van het 
uitvoeringsprogramma. Hier is onder meer gesproken over het oprichten van het 
samenwerkingsplatform.  
 
 Communicatie 
 nvt  
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