Dordrecht

Gemeentebestuur
Spulboulevard 300

Aan

3311 GR DORDRECHT

de gemeenteraad

Datum
Zaaknummer
Betreft

19 maart 2019
InProces BBV: 2019-0017942
Herijking Cultuurbeleid

Vergadering van
Portefeuillehouder:
Begrotingsprogramma
Kernteam/Opgave:
Auteur:
E-mail:
Verantwoordelijke:
Openbaar:

Rinette Reynvaan
Gezond en Levendig Dordrecht
Stad - Jeugd, Onderwijs & Cultuur
Simone Beunke
s.beunke@dordrecht.nl
Ja

Voorqesteld besluit
uitgangspunten voor het opstellen van een nieuw cultuurbeleid aan het college kenbaar te maken;
het door het college voorgestelde te doorlopen proces naar het nieuw cultuurbeleid vast te stellen.
Startnotitie
Wat is de aanleiding?
Het huidige cultuurbeleid 'De kracht van het lokale 2.0' van de gemeente Dordrecht stamt uit 2011
en was oorspronkelijk bedoeld voor de periode 2011 tot en met 2014. In deze periode en de jaren
daarna werd de gemeente geconfronteerd met de noodzaak tot bezuinigingen waardoor er geen
financiële ruimte was voor nieuw cultuurbeleid. In het nieuwe coalitieakkoord 'Dordrecht, een stad
waar je bij wilt horen' hebben wij aangegeven het huidige cultuurbeleid in samenspraak met de
stad te willen herijken. Deze startnotitie biedt de inhoudelijke uitgangspunten op basis waarvan we
dit willen doen en het proces daar naartoe.
Lokaal beleid in relatie tot landelijk beleid
In maart 2018 heeft de minister van Cultuur in maart 2018 haar beleidsnota 'Cultuur in een open
Samenleving' gepresenteerd. Op basis van dit beleidsdocument zijn op verzoek van de minister als
voorbereiding op de komende landelijke beleidsperiode 2021 - 2024 voor 1 november 2018
Regioprofielen cultuur opgesteld. In de landelijke indeling maakt Dordrecht deel uit van de
Stadsregio Rotterdam.
Vooruitlopend op deze beleidsontwikkeling hebben wij in onze bijdrage aan het regioprofiel
aangegeven te willen werken aan breder publieksbereik, talentontwikkeling en versterking
productieklimaat. Dit is in lijn van de landelijke beleidsdoelen en biedt mogelijk aanknopingspunten
voor eventueel beroep op landelijke bijdragen voor deze doelen in de toekomst. Wij informeerden u
over onze bijdrage aan dit regioprofiel cultuur in december 2018 (RIS-dossier 2303077).
Welke inhoudelijke uitgangspunten stelt het college de raad voor?
1. Groeistrategie is uitgangspunt
Deze collegeperiode is de groeistrategie naar 2030 leidend voor het collegeprogramma. In 2030
willen we gegroeid zijn naar 140.000 inwoners in de stad. De relatie tussen de groeiagenda en de
culturele programmering van de stad is tweezijdig:
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• enerzijds is een groeiende stad noodzakelijk om de culturele voorzieningen die we hebben
gezond te kunnen exploiteren;
• anderzijds is de culturele infrastructuur en programmering een belangrijke factor bij de
beslissing van mensen en bedrijven om zich hier te vestigen.
Om met de groeiagenda te komen tot een 'complete stad' is culturele programmering daarom
onontbeerlijk. Uitgangspunt voor het nieuwe cultuurbeleid is dus dat dit beleid bijdraagt aan de
groeistrategie.
De Atlas Nederlandse gemeenten doet al jarenlang onderzoek naar de aantrekkingskracht van
steden en benoemt hierin cultuur als belangrijke factor. Dankzij het gevoerde beleid zijn wij voor
wat betreft woonaantrekkelijkheid de afgelopen jaren van plaats 30 in 2006 gestegen naar plaats
13 in de Atlas in 2018.
2. Niet in stenen, maar in programmering
In de afgelopen decennia is er in Dordrecht ruim geïnvesteerd in de culturele infrastructuur (fysiek)
en we beschikken nu over prachtige gebouwen met daarin voorzieningen als het Dordrechts
Museum, Hof van Nederland, Kunstmin, het Energiehuis en het Onderwijsmuseum. Nu is het tijd
om in te zetten op de inhoud, de culturele programmering van de stad.
3. Cultuur is breed en voor iedereen
Voor ons is cultuur een breed begrip. Hieronder vallen niet alleen de gevestigde cultuuruitingen die
te rangschikken zijn in de verschillende disciplines zoals aangegeven in de bijgesloten 'Dordtse
Cultuurtaart': Muziek, Theater & Dans, Beeldende Kunst & Vormgeving, Letteren, Erfgoed, Audio &
Video en Cultuureducatie. Maar hieronder vallen ook zaken als bijvoorbeeld de Kermis, allerlei
festivals en het Carnaval.
Deze activiteiten vallen in Dordrecht onder het evenementenbeleid en wat op dit vlak gebeurt, is in
de cirkel rond de taartpunten (zie bijlage één) aangegeven. Om zoveel mogelijk doelgroepen te
bedienen vinden wij het belangrijk dat een breed aanbod aan cultuur beschikbaar is in Dordrecht.
Dit betekent overigens niet dat wij het als gemeente dan ook allemaal subsidiëren.
Het Coalitieakkoord 2018 - 2022 draagt de titel 'Dordrecht een stad waar je bij wilt horen'. Wij
zien in cultuurparticipatie, of dit nu passief of actief, als professional of als amateur is, bij uitstek
een middel dat vanuit een positieve invalshoek zorgt voor verbinding in de stad. Naast de bijdrage
die cultuur kan leveren aan de groeiambitie van de stad kan cultuur bijdragen aan opgaven en
programma's als de ondernemende, zorgzame, leefbare, bruisende en verbindende stad.
Vanuit dit uitgangspunt dat cultuur verbindt, breed en voor iedereen is, willen we de komende
periode op twee zaken inzetten:
• Verbreding van het publieksbereik.
• Talentontwikkeling, versterking van het makers klimaat.
3a Verbreding publieksbereik
In Dordrecht is, net als in de rest van Nederland een tendens waarneembaar dat qua samenstelling
het publiek voor (podium-)kunsten wit blijft en ouder wordt. Terwijl onze maatschappij diverser
wordt, is dit weinig zichtbaar in de theater-, concert- en expositiezalen. De komende periode willen
we inzetten op verbreding van het publiek dat gebruik maakt van het cultuuraanbod. Een
instrument dat hierbij kan helpen is de Dordtpas die in 2020 in gebruik genomen gaat worden. In
het gesprek met de stad gaan we ophalen hoe we dit ook op andere manieren kunnen doen.
Ook qua herkomst van het publiek aan de culturele voorzieningen merken we op dat bezoekers
relatief minder uit de verder van het centrum gelegen wijken en de regiogemeenten komen, terwijl
onze Binnenstad toch de Binnenstad van heel Dordrecht en de Drechtsteden wil zijn. 'Cultuur is
voor iedereen' geldt ook voor diegenen die niet in het centrum wonen. Wat betekent dit? Hoe halen
we meer mensen naar onze voorzieningen toe óf moeten de voorzieningen hun aanbod in de
wijken gaan brengen?
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3b Talentontwikkeling, Versterking makers klimaat
Die verbreding geldt niet alleen bij het publieksbereik. Ook aan de andere kant, die van de makers,
is verbreding nodig; Om een complete bruisende stad te zijn is het van belang dat zowel de
consumptie als de productie van cultuur op een goed niveau in de stad aanwezig is.
Talentontwikkeling is hiervoor van wezenlijk belang.
Van de zogenaamde 'keten talentontwikkeling' zijn de basis- en ketenvoorzieningen in de vorm van
culturele educatie voor jongeren binnen en buiten schooltijd aanwezig, die willen we behouden en
zo nodig nog verbeteren. Voor de top van de keten, de Kunstvakopleidingen, moet men uitwijken
naar Rotterdam of Breda of elders. Het zou mooi zijn als afgestudeerden na de kunstvakopleiding
weer terug keren naar Dordrecht. Daarvoor is een goed kunstenaarsklimaat in de stad nodig, o.a.
in de vorm van passende atelier- en woonruimte.
Op het gebied van de Beeldende kunst is Dordrecht altijd een kunstenaarsstad geweest, met
Pictura als eerste Nederlandse Teekengenootschap (anno 1774) en gemeentelijke ateliers die
kunstenaars een goede plek bieden om te werken. Ook hier zien we vergrijzing optreden, doordat
de ateliers voor langere tijd verhuurd zijn, waardoor er geen nieuwe instroom mogelijk is. De
behoefte aan betaalbare ateliers is ook zichtbaar geworden bij de verhuizing van DOOR naar het
tijdelijk onderkomen aan de Spuiboulevard, waar atelierruimten gretig aftrek vinden.
Dit gunstige makers klimaat in Dordrecht willen we voortzetten en uitbreiden naar andere
kunstdisciplines, zoals de podiumkunsten. Daarvoor zijn (broed)plaatsen in de stad nodig, waar
kunstenaars de mogelijkheid hebben om zich te ontwikkelen. Waar kleinschalige experimenteren
mogelijk zijn en mislukken mag.
Focus of bredere scope?
Daarbij is de vraag aan uw raad en aan de stad relevant of we, zoals aangegeven in de vorige
cultuurnota van Dordrecht de focus willen blijven houden op Podiumkunsten en Erfgoed, of dat we,
zoals wij voorstaan, de scope willen verbreden met andere disciplines als bijvoorbeeld Letteren.
Met welke beperkingen moet de raad rekening houden?
Op dit moment bedraagt de begroting cultuur van de gemeente Dordrecht zo'n € 7 miljoen,
exclusief het Dordrechts Museum, het Bibliotheek- en het Mediabeleid. Deze middelen worden voor
het overgrote deel ingezet bij de culturele organisaties in de stad, waarmee wij prestatieafspraken
maken. Slechts een klein deel van het budget ligt qua besteding niet vast. Dit beperkt het
ambitieniveau van ons beleid.
Om ruimte te creëren voor nieuw beleid voortkomend uit het gesprek met de stad over het Dordtse
cultuurbeleid zijn keuzes noodzakelijk.
Welk proces stelt het college de raad voor?
Wij stellen de raad voor het proces te starten met een bijeenkomst met de raad, waarbij we Gerard
Marlet van de Atlas Nederlandse gemeenten vragen te reflecteren op de relatie tussen de
groeistrategie en het cultuurbeleid in de stad. Op welke manier kan het cultuurbeleid bijdragen aan
de groeistrategie van de stad en de door ons gewenste verbinding in de stad?
Tijdens dezelfde bijeenkomst bespreekt u als raad deze startnotitie. Kan u zich vinden in de
inhoudelijke uitgangspunten of moeten die worden bijgesteld of aangevuld?
Kan de raad zich vinden in het voorgestelde proces met de stad zoals hieronder geschetst, of wilt u
aanpassingen hierin?
Wij willen het nieuwe cultuurbeleid in samenspraak met de stad vorm geven. Daarbij gaan we uit
van de driehoek:
Gemeente = regisseur
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Vraag = Inwoners, Bezoekers of niet-bezoekers

Dit zijn de actoren in het cultuurbeleid. De gemeente is de regisseur en heeft de lead over de
inhoud en het proces. In het proces naar het nieuwe beleid is veel ruimte voor input vanuit vraag
en aanbod. We gaan op zoek naar de behoefte van de vraag en hechten belang aan het draagvlak
bij het aanbod. Uiteindelijk maakt de gemeente, de raad de beleidskeuzes.
Onder het Aanbod vallen de culturele instellingen en de makers. Onder de Vraag verstaan we het
publiek, de inwoners die culturele voorzieningen bezoeken of juist niet bezoeken. Wij willen hen op
verschillende manieren betrekken:
Vraag/bezoekers en 'niet' bezoekers
• We bevragen bezoekers en niet- bezoekers via de bewonerspanels in de Drechtsteden van
het OCD over hun cultuurdeelname en/of niet deelname. Dit onderzoek is al in gang gezet.
• We bevragen jongeren via B/Vloggers op sociale media.
• We voeren gesprekken in de stad over het cultuurbeleid en doen dit op verschillende
plaatsen in en buiten de binnenstad, in de wijken: in wijkcentra of andere
ontmoetingsplekken.
• Daarbij nodigen we 'stakeholders' uit als Dordtse ondernemers, de Young professionals van
de Economie Board Drechtsteden, vrijwilligersorganisaties, de kerken enz.
• We sluiten aan bij bijeenkomsten in de wijk die toch al gehouden worden en praten met
bewoners of daar werkzame professionals over het cultuurbeleid. Hierbij denken wij b.v.
aan de netwerkbijeenkomsten van professionals in de wijken en de wijkgesprekken over de
viering van 2020.
• We gaan op onorthodoxe manieren, zoals bijvoorbeeld via het consulteren van kappers, het
gesprek aan met bewoners in de stad over het cultuurbeleidjll
Aanbod/Instellinaen/Makers
• Met de instellingen en makers, al dan niet professionals, gaan we het gesprek aan. Hierbij
maken we gebruik van het aanbod van het Dordtse Cultuur Teamr21. waarin de directeuren
van de belangrijkste Dordtse cultuurorganisaties verzameld zijn om hier een rol bij te
spelen.
• We nodigen alle instellingen en makers in de stad uit om te reflecteren op het huidige
beleid en aan te geven wat zij verwachten van, mee willen geven voor het nieuwe beleid.
• Daarbij hanteren we als 'onderlegger' bij de gesprekken de "Dordtse cultuurtaart' die een
handige indeling geeft van de verschillende cultuurdisciplines die we onderscheiden.
• Combinatie van gesprekken tussen vraag en aanbod is mogelijk. Voor alle gesprekken in de
stad nodigen we Raadsleden uit. In bijlage twee wordt dit proces verder aangegeven.
Planning
De gesprekken met de stad willen we voeren van mei tot en met oktober 2019.
Wij streven ernaar om de nieuwe cultuurnota in november/december aan uw raad voor te leggen.
Zie verder de bijlage 'Planning proces Cultuurbeleid'.

F11 Idee van Consulting Kids tijdens Nieuw Dordts Peil; kappers horen veel van hun klanten en weten zo goed
wat er in de stad leeft.
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£21 Het DCT bestaat uit de directeuren van het Dordrechts Museum, Kunstmin, Bibelot, Stichting Culturele
Educatie, de Bibliotheek, het Onderwijsmuseum, de Movies en Dordrecht Marketing.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De kosten voor het proces worden gedekt uit de lopende cultuurbegroting.

Het college van Burgemeester en Wethouders

