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Verzenddatum:
Kunst en cultuurbeleid in de gemeente Coevorden

Geachte leden van de raad,

In deze collegeperiode bereiden we nieuw beleid op kunst en cultuur voor. Het bestuursprogramma
'Ruimte om te doen' geeft aan deze ambitie de volgende woorden: "Met de verbindende kracht van
cultuur zetten we in op een bloeiend cultureel leven. We ondersteunen initiatieven die ons cultureel en
historisch erfgoed uitdragen, die onze rijke historie beter beleefbaar maken en waarmee we ons regionaal
en provinciaal profileren. We werken actief samen met de culturele organisaties en stimuleren onderlinge
samenwerking. "
Nieuwe periode
Een bloeiend cultureel leven is belangrijk voor een leefbaar en aantrekkelijk woon-, werk- en
verblijfsklimaat. De afgelopen jaren hebben binnen kunst en cultuur voornamelijk in het teken gestaan
van versobering. De aandacht voor en ondersteuning van kunst en cultuur in onze gemeente moesten
noodgedwongen beperkt worden tot het hoogst noodzakelijke.
Wij vinden het bewonderenswaardig dat het culturele leven in de gemeente Coevorden in deze periode
desondanks niet tot stilstand is gekomen. Het culturele leven is doorgegaan dankzij de vindingrijkheid en
creativiteit van culturele organisaties en inwoners.
We willen samen met de organisaties die actief zijn binnen kunst en cultuur vooruitkijken en nadenken
over een nieuw en vernieuwend perspeetlef voor kunst en cultuur dat op de toekomst is gericht. We doen
dit samen met de organisaties die actief zijn binnen kunst en cultuur.
'Verbonden in Verhalen' Coevorden Culturele gemeente van Drenthe 2021-2022
De voorbereiding op het zijn van Culturele Gemeente van Drenthe in 2021-2022 vormt een belangrijk
vliegwiel voor nieuw kunst en cultuurbeleid. Het culturele jaar bereiden we voor met culturele
organisaties binnen en buiten onze gemeente aan de hand van het programmaplan 'Verbonden in
Verhalen' (januari 2020). Eén van de pijlers is Versterken. Het zijn van culturele gemeente willen we niet
alleen vieren in verbinding met wie dat samen met anderen en ons wil doen en het gaat ons niet alleen
om het vertellen van de verhalen van Coevorden. We willen in de voorbereiding en in het culturele jaar
ook tot versterking van kunst en cultuur komen en een nieuwe fundament voor de toekomst leggen.
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Uitgangspunten
voor nieuw beleid
In de periode januari tot en met juli 2019 vond een heroriëntatie op kunst en cultuur plaats: een
onderzoek naar waar we vandaan komen, hoe kunst en cultuur er op dit moment voor staat in onze
gemeente en wat belangrijke ingrediënten kunnen zijn voor nieuw beleid. Op basis van dit onderzoek en
met de eerste stappen die zijn gezet in het zijn van culturele gemeente, hebben wij een aantal
uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten gebruiken we voor het maken van nieuw beleid en
de gesprekken die we daarover in het vervolg zullen hebben met organisaties en andere betrokkenen.
Deze uitgangspunten geven de richting in de komende tijd om tot nieuw cultuurbeleid te komen.
Daarnaast helpen ze ons om een goede afweging te kunnen maken over de eventuele (financiële)
ondersteuning van initiatieven die in de tussentijd voorbij komen en die aanhaken bij deze
uitgangspunten. Onze nadruk in de financiële ondersteuning zal meer gaan liggen op activiteiten en
projecten in plaats van op de ondersteuning van culturele instellingen.
De geformuleerde uitgangspunten sturen wij u hierbij mee.
Bijeenkomsten
In verband met de maatregelen rond het coronavirus is het niet mogelijk om op korte termijn voor het
vervolg bijeenkomsten en overleggen te organiseren met culturele organisaties en andere partijen. Zo
ook met uw raad. Tegelijkertijd is dit onderwerp belangrijk genoeg om met uw raad over van gedachten
te wisselen. Wij stellen ons daarom voor dat wij met uw raad een bijeenkomst over dit thema houden,
zodra dat weer mogelijk is.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als dat nodig is, zijn wij uiteraard
bereid om u verdere toelichting te geven.
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