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Doel 
Het vaststellen van de cultuurnota 'De culturele verbinding'. 
 
Voorstel 
1. De cultuurnota ‘De culturele verbinding’ vaststellen. 
2. Bij uitwerking dit jaar integraal bezien in hoeverre extra middelen nodig zijn om 

ambities te realiseren.  
 
Argumenten 
1.1 Totstandkoming cultuurnota door sessies voor lokale culturele organisaties te 
organiseren 
Door sessies met lokale organisaties op het gebied van kunst en cultuur is deze nota tot 
stand gekomen. Vanuit diverse sessies zijn input en uitgangspunten verzameld en van 
daaruit zijn bovengenoemde speerpunten geformuleerd. 
 
1.2 Culturele basis versterken door in te zetten op samenwerking (professionele) instellingen 
We gaan (professionele) instellingen stimuleren tot gezamenlijke visie op samenwerking. 
Daarnaast bieden we ruimte aan nieuwe complementaire culturele initiatieven, passend 
binnen onze ambities en visie. De eigen kracht van inwoners/kernen worden hierbij 
gestimuleerd. De voorwaarden van subsidies zijn een middel om te sturen richting deze 
intensievere samenwerking en het stimuleren van nieuwe complementaire culturele 
initiatieven en inwonersinitiatieven. Subsidievoorwaarden worden hierop afgestemd. 
 
1.3 Cultuurparticipatie en inclusiviteit bevorderen door in te zetten op specifieke doelgroepen 
We gaan meer inzetten op cultuurparticipatie van ouderen, kwetsbare inwoners en jeugd om 
hiermee vanuit onze visie (De Gezonde Verbinding) integraliteit en inclusiviteit te 
bevorderen. Daarnaast gaan we inzetten op ‘eigen kracht van inwoners en kernen, kunst en 
cultuur van en voor inwoners. Subsidievoorwaarden worden aangepast om 
cultuurparticipatie te bevorderen. 
Bovendien gaan we cultuurparticipatie bevorderen door kernen te stimuleren een eigen 
cultuurprofiel te ontwikkelen. Op basis van de cultuurprofielen die het huidig cultuuraanbod in 
de kernen weergeven, kunnen we mede beoordelen welke nieuwe initiatieven van 
meerwaarde zijn binnen de kernen en waar eventuele (financiële) ondersteuning derhalve 
wenselijk is. 
Tot slot blijven we inzetten op cultuureducatie voor het primair onderwijs. 
 
1.4 Profilering en verbinding via cultuur te bereiken. 
We gaan inzetten op verbinding tussen kunst/cultuur en overige beleidsterreinen 
(economische & sociale vraagstukken) om de integraliteit te bevorderen. 
Door nauwere samenwerking met HofMarketing wil Hof van Twente een grotere 
aantrekkingskracht creëren voor inwoners en toeristen en zichzelf profileren. 
 
 
 



 

2.1 Om uitvoering te geven aan voorgenomen ambities, dient dit jaar integraal te worden 
bezien in hoeverre extra middelen nodig zijn om ambities te realiseren. 
Vanaf 2024 ligt er een taakstelling op de welzijnssubsidies die ook zijn effect heeft op de 
culturele sector. Met ingang van 2024 zullen de budgetsubsidies voor alle gesubsidieerde 
instellingen met een subsidie van meer dan 25.000 euro met 10% gekort worden. 
Eén van de ambities is organisaties te ondersteunen bij het vinden van cofinanciering, 
waardoor mede vorm gegeven kan worden aan de bezuinigingsopgave doordat 
cofinanciering wordt ingezet waar normaliter gemeentelijke subsidies noodzakelijk waren. Dit 
jaar wordt integraal bezien in hoeverre extra middelen nodig zijn om vorm te geven aan deze 
ambitie. Daarbij aansluitend wordt dit jaar bezien in hoeverre extra middelen nodig zijn voor 
initiatie en coördinatie van overige ambities zoals het opstellen van profielen van kern.  
 
Risico’s 
Enerzijds ligt er vanaf 2024 een taakstelling op de welzijnssubsidies die ook zijn effect heeft 
op de culturele sector, anderzijds komen er een aantal ambities voort uit deze nota. Eén van 
die ambities is echter het ondersteunen bij het vinden van co-financiering voor partijen die 
normaliter mogelijk een groter beroep op gemeentelijke subsidie hadden gedaan. 
 
Alternatieven 
De cultuurnota niet vaststellen. De gemeenteraad heeft in haar motie van juli 2019 echter het 
college gevraagd om samen met de sector te komen tot een lange termijn cultuurnota, 
passend in de regionale context. Door deze cultuurnota niet vast te stellen, blijft het 
ontbreken van een (lange termijn) cultuurnota bestaan.  
 
Vervolg 
Na vaststelling door de gemeenteraad, zal een vertaalslag worden gemaakt richting de 
uitvoering. 
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