
Handreiking coalitiepartijen op behandelingsvoorstel in de raad van het cultuurdossier 

 

Vorig jaar zijn in de Voorjaarsnota ingrijpende bezuinigingen aangekondigd in het professionele 

kunst- en cultuurveld. Dat maakte begrijpelijkerwijs veel maatschappelijke reacties los. In de raad 

is vervolgens herhaaldelijk bij het college sterk op aangedrongen snel een integrale uitwerking van 

de bezuinigingen te maken, zodat een brede afweging gemaakt kon worden bij de behandeling van 

de Voorjaarsnota 2014. Ook tijdens de Algemene Beschouwingen van maart 2014 is dat nog 

expliciet herhaald door de partijen in de raad, zowel vanuit coalitie als oppositie. 

 

Alle inspanningen van het college zijn hier vervolgens op gericht geweest. Er zijn plannen gemaakt 

met faseringen daarin, die ook besproken zijn in de raad. Omdat de bezuinigingen mede aanleiding 

waren voor een grondige heroriëntatie op de koers van de sector in zijn geheel, is begonnen met 

het fundamenteel herijken hiervan. Dat heeft geresulteerd in het vastgestelde raadsbesluit “Tegen 

de Stroom in… Focus op kunst en cultuur in Oss”. 

 

Vervolgens is uitwerking hiervan door de culturele organisaties ter hand genomen: hoe worden de 

bezuinigingen vertaald in de organisaties, de gezamenlijke programmering, de nauwere 

samenwerking en het aanbod van de cultuurinstellingen. Dat heeft geresulteerd in een gezamenlijk 

rapport “De messen geslepen….” en in deelplannen van de individuele instellingen. Deze liggen nu 

voor ter besluitvorming voor verdere uitwerking. 

 

Hoewel het college conform het verzoek van de raad voortvarend de uitwerking ter hand heeft 

genomen, kunnen wij ons voorstellen dat de behandeling daarvan in de raad meer tijd vergt dan in 

het tijdsbestek van de Voorjaarsnota wellicht gegeven kan worden. Omdat wij ook hechten aan een 

breed draagvlak voor de hervormingsplannen willen we hierin een handreiking maken naar de 

oppositie, die vraagt om hierover in de commissies en de raad apart te kunnen beraadslagen.  

 

In de Voorjaarsnota staan de algemene uitgangspunten genoemd voor de hervorming van het 

cultuurbeleid. Binnen deze kaders vindt – wanneer de Voorjaarsnota wordt vastgesteld -  verdere 

uitwerking plaats, die inderdaad op onderdelen door uw raad kunnen worden bijgesteld. Wij stellen 

daarom voor deze kaders in de Voorjaarsnota vast te stellen en de detailuitwerkingen van de 

instellingen integraal op een later tijdstip te bespreken met uw raad. 

 

Samengevat betekent dit dat wij voorstellen om: 

1. Morgen het voorstel ‘Herziening kunst- en cultuurvisie’ niet inhoudelijk te behandelen / er 

geen afzonderlijk raadsbesluit over te nemen, maar dit na het reces eerst adviserend in de 

raadscommissie en vervolgens ter besluitvorming in een reguliere raadsvergadering te 

agenderen. Dit dient dan op een tijdstip te gebeuren zodat het nog tijdig in de 

Programmabegroting kan worden verwerkt, bij voorkeur in de raadscommissie van 

augustus en de gemeenteraad van september.  

2. Om partijen morgen wel richtinggevende / kaderstellende uitspraken te laten doen bij de 

behandeling van de Voorjaarsnota (hoofdstuk Cultuur), omdat het van groot belang is dat 

kan worden doorgewerkt aan de gevolgen van eventuele besluitvorming, en ook om de 



culturele instellingen nog voor het reces enige duidelijkheid te verschaffen over de politieke 

standpunten. Zie dienen immers ook tijdig rekening te houden met de gevolgen van 

eventuele besluitvorming, onder meer in hun eigen begrotingen. 

 

Namens de coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en VDG 


