
 

Besluiten 

De gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard besluit: 

 

1.  De discussienota Cultuurbeleid en onderliggende stukken voor kennisgeving aan te nemen. 

2.  De volgende uitgangspunten mee te geven aan het college voor het opstellen van de nota 

Cultuur: 

a. Cultuurbeleid voor de Hoeksche Waard gaat over een meerjarige aanpak, waarvoor we een 

termijn van 4 jaar hanteren die we ‘cultuurplanperiode’ noemen. De eerste planperiode 

beslaat 2021-2024. 

b. Meerjarige- en projectsubsidies zijn goede instrumenten om enerzijds bestaanszekerheid te 

garanderen en anderzijds ontwikkeling en innovatie van de culturele organisaties te 

faciliteren. De subsidies worden gekoppeld aan prestaties of activiteiten. 

c. De gemeente gaat diverse culturele netwerken actief faciliteren. Hierbij wordt onderzocht of 

en op welke wijze een cultureel aanjager een verbindende rol en stimulerende rol kan 

vervullen. 

d. In ieder dorp moet een plek voor cultuur zijn, waarbij het niveau van faciliteren nader bepaald 

kan gaan worden in een nieuw accommodatiebeleid. Een podiumfunctie in de gemeente 

maakt hier onderdeel van uit. 

e. De gemeente gaat door met CMK, waarin het traject Meer Muziek in de Klas wordt 

opgenomen. Tevens wordt er sterker ingezet op de coördinatie van en verbinding tussen 

cultuureducatie van binnenschools naar buitenschools.  

f. Bibliotheekbeleid maakt onderdeel uit van het cultuurbeleid en heeft daarnaast raakvlakken 

met andere beleidsterreinen. De gemeente onderschrijft de visie van de bibliotheek gericht 

op leesbevordering en het terugdringen van laaggeletterdheid, Participatie en 

zelfredzaamheid / digitale (basis)vaardigheden, Persoonlijke ontwikkeling en een Leven Lang 

Leren.  De gemeente wil de bestaande samenwerkingen van de bibliotheken uitbouwen en de 

expertise van deze organisaties op meer terreinen gaan inzetten. De bibliotheek gaat 

functioneren als sociaal-culturele marktplaats. 

g. De gemeente Hoeksche Waard wil voor de festivals op het eiland een goede infrastructuur 

ontwikkelen (beleid, locaties en vergunningen). 

h.  De gemeente ziet een belangrijke rol en functie voor de musea in het vertellen van de 

verhalen uit het verleden van de Hoeksche Waard, waarbij de verbinding wordt gelegd met 

huidige maatschappelijke vraagstukken. Samen met de musea gaan we dit verder uitwerken, 

waarbij we nauwere samenwerking tussen de musea willen bevorderen. 

i. Gezien de onmiskenbare relatie van gezondheid en welzijn met cultuur is het van groot belang 

dat onze jeugd- en wijkteams goed aangesloten worden op de culturele basisvoorzieningen. 

Deze samenwerking is gericht op preventie en het benutten van de mogelijkheden bij de hulp 

aan kwetsbare mensen. 

j.   Jongerencultuur verdient meer aandacht in het culturele beleid van de Hoeksche Waard. De 

gemeente gaat in gesprek met de jongerenraad/-platform om te bespreken hoe dit concreet 

uitwerking kan krijgen. 

k. De gemeente bevordert de toegankelijkheid van kunst- en cultuur initiatieven. 

 


