Raadsvoorstel
Datum raadsvergadering

: 28 oktober 2021

Zaaknummer

: 273755

Onderwerp:

: Startnotitie Cultuurnota 2022-2032

De raad wordt voorgesteld
1. Startnotitie Cultuurnota 2022-2032 vaststellen

Aanleiding
Het voorgaande cultuurbeleid, de nota ‘Met vuur voor cultuur’, stamt uit 2009. Een nieuwe tijd en een veranderde
samenleving vragen om een nieuw beleid voor kunst en cultuur. Het afgelopen half jaar is er een uitgebreide
rondgang gemaakt door het culturele landschap van Oude IJsselstreek. Enerzijds om de ‘Stand van Cultuur’ op te
maken en anderzijds om input op te halen voor het nieuwe cultuurbeleid. In deze startnotitie een beknopt overzicht
van de Stand van Cultuur en vervolgens een opzet voor de basis van het cultuurbeleid
Wat wordt met beslissing bereikt
Hiermee wordt waardevolle input van de raad verkregen voor commitment/draagvlak voor het nieuwe cultuurbeleid
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1. Door de raad bij de start te betrekken verstevigen we het draagvlak voor de ontwikkeling van het nieuwe
cultuurbeleid
De raad is op deze wijze vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe cultuurbeleid en heeft
de mogelijkheid zijn visie neer te leggen.
1.2. Waardevolle input van de raad verkrijgen voor een breed gedragen cultuurbeleid voor de komende tien jaar
Onderdeel van het proces is een werkbijeenkomst in november 2021. De input van deze bijeenkomst is
belangrijk bij de uitwerking.
Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking
n.v.t.
Uitvoering
Planning
N.v.t.
Personeel
N.v.t.
1

Communicatie/participatie
N.v.t.
Evaluatie/verantwoording
N.v.t.

Bijlagen
1. -Startnotitie Cultuurnota 2022-2032
2. CEPA Jaarprogramma 2021-2024
3. Regioplan Culturele Infrastructuur 2021-2024

Burgemeester en wethouders,

Marijke Verstappen

Otwin van Dijk

Secretaris

Burgemeester

Raadsvergadering d.d.
☐

conform voorstel

☐

zonder hoofdelijke stemming

☐

met algemene stemmen

☐

……stemmen voor……stemmen tegen

☐

aangenomen

☐

aangenomen met amendement…………

☐

aangehouden

☐

verworpen

☐

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

☐

in handen van B&W gesteld

☐

opmerkingen/toezeggingen……………….

☐

……………………………………………….
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Raadsvergadering d.d. 28 oktober 2021

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek,

overwegende dat

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 augustus 2021

gelet op het bepaalde in de

BESLUIT:
1. Startnotitie Cultuurnota 2022-2032 vaststellen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van
28 oktober 2021

De griffier,

de voorzitter,

M.B.J. Looman
O.E.T. van Dijk
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