VOORBLAD
DOSSIER NUMMER
Onderwerp
Aangemaakt
Zaaktype
Zaak
Datum B&W Besluit
Pijler
Programma
Portefeuille houder
Behandeld ambtenaar
Toelichting

1728275
Kennisnemen van de Beleidsnotitie Cultuureducatie
07-06-2016
Raadsvoorstel GDD
1650423
06/06/2016
Sociale Leefomgeving
Economie, Sport en Cultuur
Sleeking, Piet (P.H.)
S Beunke, 078 770 3944
De gemeenteraad heeft op 26 januari jl. bij de behandeling van de subsidie voor het
eerste deel van 2016 aan de nieuwe stichting Cultuureducatie Zuid Holland Zuid
uitgesproken dat zij in de loop van 2016 een discussie wilde voeren over de, wijze van
organisatie van de, cultuureducatie vanaf 2017. Deze discussie leverde de volgende
uitgangspunten op: - Cultuureducatie is en blijft belangrijk in de stad, met name voor
jongeren. - Het Cultuuronderwijs vraaggericht organiseren. - Het Energiehuis blijft de
locatie waar Cultuureducatie geboden wordt. Vanuit deze uitgangspunten, de evaluatie
van het huidige beleid en de uitvoering met behulp van gesprekken met partners in de
stad, en kennis van landelijke ontwikkelingen, komen we tot de conclusie dat de
organisatie van de cultuureducatie met name op twee punten verbetering behoeft: - Het
programma cultuureducatie voor de komende jaren dient onder regie van de gemeente
dialooggestuurd tot stand te komen, in samenwerking tussen onderwijs en culturele
partners in de stad. Een lokaal convenant Cultuur–Onderwijs daarover tussen partijen zal
door de gemeente geïnitieerd worden. - De intermediairfunctie dient duidelijk
onderscheiden te worden van de uitvoerende functie in de cultuureducatie. Daartoe zal
een Servicebureau Cultuur & Onderwijs als apart, eigenstandig bedrijfsonderdeel
opereren in de organisatie van ToBe. Tenslotte wordt voorgesteld de cultuureducatie die
nu bij amateurverenigingen plaatsvindt op te nemen in het cultuureducatiebeleid.
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In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2016 20:00
De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 oktober 2016 19:30
De wethouder doet twee toezeggingen: 1. De wethouder zegt toe opties te bestuderen
voor het inbouwen van prikkels om aanbod van cultuureducatie en vraag naar
cultuureducatie op elkaar aan te laten sluiten. Hij zal dit voor de kadernota aan de
commissie zenden. 2. De wethouder geeft inzage aan de commissie aan de commissie
wanneer later dit schooljaar het convenant Cultuur-Onderwijs met een of meer
onderwijsinstellingen is gesloten.
De commissie besluit dat het raadsvoorstel als hamerstuk behandeld kan worden in de
Begrotingsraad van 8 november.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 september 2016 20:00
De voorzitter houdt dit onderwerp aan tot bespreking in een latere vergadering.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 juni 2016 20:00
De VVD wil deze beleidsnotitie bespreken maar wel de popcentrale loskoppelen van het
onderwerp cultuureducatie. De politieke vraag hierbij luidt: vinden wij dat de
vraaggerichte manier van werken goed genoeg terugkomt in de visie en zijn we het eens
met de plaats die ToBe hierin inneemt? Gemeentebelangen Dordrecht, GroenLinks en
Beter voor Dordt ondersteunen dit voorstel. De politieke vraag van Beter voor Dordt luidt:
biedt deze beleidsnota voldoende vrijheid en kan dit gevolgen hebben voor de stichting
cultuureducatie Zuid-Holland Zuid? PvdA stelt daarnaast de vraag welke gevolgen dit
heeft voor het Energiehuis. De commissie besluit de beleidsnotitie te agenderen op een
nader te bepalen commissievergadering.

