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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.
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Themabijeenkomst Aftrap Nieuw Cultuurbeleid

BEHANDELADVIEZEN EN BESLUITEN
In vergadering
Besluit

Gemeenteraad - dinsdag 28 mei 2019 14:00
De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van GroenLinks en PVV.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - woensdag 15 mei 2019 20:00
N.a.v. de gesprekken tijdens de themabijeenkomst besluiten de aanwezige raads- en
commissieleden de startnotitie als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraad van
28 mei 2019.

In vergadering
Besluit

Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 april 2019 20:00
De commissie besluit tot bespreking op voorstel van fractie CDA:
- In de uitgangspunten is te weinig aandacht voor amateurkunst.

- Gewenste discussie: eerst wat we willen bereiken en daarna hoe we het geld gaan
verdelen. Nu wordt een groot deel van het budget uitgegeven aan reguliere subsidies en
dat hoeven we niet per se in stand te houden.

