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Geachte raadsleden,  
 
Uw raad heeft gevraagd om een apart cultuurbeleid, dus afzonderlijk van het beleidsplan sociaal 
domein Back to Basics 2.0 of haar opvolger waaraan wordt gewerkt. De eerste stappen om tot deze 
nota te komen zijn inmiddels gezet. Zoals door wethouder Swaans toegezegd, treft u hierbij ter 
kennisname het inspiratiestuk waarmee het gesprek met het culturele veld wordt aangegaan. In 
deze aanbiedingsbrief leest u meer over het inspiratiestuk.  
 
Input raad meegenomen 
Tijdens de ingelaste raadsvergadering op 23 juni heeft u aan de hand van een zestal stellingen 
kaders meegegeven voor de op te stellen cultuurnota. Deze input is verwerkt in het inspiratiestuk. 
Stelling 1 (Wat verstaan we onder cultuur en zou onderdeel moeten zijn van een cultuurnota?) is te 
vinden op pagina 5. Op deze pagina treft u een overzicht van de verschillende vormen van cultuur 
onderverdeeld naar vormen die vaak, regelmatig of niet genoemd zijn door raadsleden. Tevens zijn 
hier twee nieuwe onderwerpen genoemd die een plek zouden moeten krijgen in de cultuurnota. 
Stelling 2 heeft betrekking op de rol van de gemeente. Deze stelling is verwerkt op pagina 7 en in de 
concrete acties die nu bij de vier verschillende doelen als suggestie zijn genoemd. De 3e stelling 
(cultuur als middel in het sociaal domein) en de 4e stelling (cultuur als middel voor de economie) 
zijn verwerkt vanaf pagina 17 (hoofdstuk 4). Stelling 5 (cultuur is van en voor iedereen) is verwerkt 
vanaf pagina 12 (hoofdstuk 2) en stelling 6 (alle kinderen moeten op school in aanraking komen met 
cultuur) is verwerkt vanaf pagina 14 (hoofdstuk 3). Uw inbreng wordt uiteraard eveneens 
meegenomen in de daadwerkelijke cultuurnota. Deze concept cultuurnota zal uiteraard weer ter 
vaststelling aan uw raad worden aangeboden.  
 
Status  
Het inspiratiestuk is een ambtelijk stuk en heeft verder geen formele status. Het stuk dient enkel als 
onderligger om het gesprek met het culturele veld aan te gaan. Het college heeft kennis genomen 
van het stuk en wordt meegenomen als één van de partijen waarbij input opgehaald wordt.  
 
Vervolg 
Na uw bijdrage is het de beurt aan het culturele veld om input te leveren. Deze gesprekken gaan we 
voeren aan de hand van het opgestelde inspiratiestuk. Partijen die uitgenodigd worden voor het 
leveren van input zijn Factorium, SCAG, Bibliotheek, de Contactraad Cultuur, de Commissie Kunst en 
Cultuur en Participatieraad. Deze gesprekken zullen in september plaatsvinden en vanwege de 
corona richtlijnen kleinschalig van aard zijn.  
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Raadsleden die het interessant vinden om bij één van deze sessies als toehoorder aanwezig te zijn, 
kunnen dit via crissi.kuipers@goirle.nl kenbaar maken zodat zij hiervoor uitgenodigd kunnen 
worden. 
 
Bijlagen 
Inspiratiestuk ten behoeve van cultuurnota 
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