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Samenvatting 
 
Met ingang van 1 januari 2007 vormen de gemeenten Berkel & Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk de 

nieuwe gemeente Lansingerland. In geen van de voormalige gemeenten was eenduidig kunst- en 

cultuurbeleid van kracht en ook in de nieuwe gemeente Lansingeland ontbreekt tot dusverre een visie op 

kunst en cultuur. Er bestaat geen concrete lijn voor kunst en cultuur in de toekomst en incidentele 

projecten worden ad hoc opgezet. De wijze van subsidiëring van culturele organisaties is doorgaans 

gebaseerd op historisch gegroeide redenen. Ook worden culturele organisaties op dit moment nog 

onvoldoende gestimuleerd om gemeentelijke speerpunten op de diverse beleidsterreinen uit te voeren. 

Om recht te doen aan subsidiering van culturele organisaties is achterliggend gemeentelijk beleid van 

groot belang. In het collegeprogramma 2007-2010 is daarom opgenomen dat we in 2009 kunst- en 

cultuurbeleid formuleren. 

 

Het kunst- en cultuurbeleid in Lansingerland omvat amateuristische kunstbeoefening – al dan niet 

ondersteund door professionals -, muziek, bibliotheekwerk, media, cultuurhistorisch erfgoed, 

cultuureducatie en beeldende kunst. 

De gemeente Lansingerland ziet kunst en cultuur als onmisbare ingrediënten om kleur te geven aan een 

levenskrachtige samenleving. Hierin staan participatie van en ontmoeting tussen inwoners centraal.  

Kunst en cultuur bieden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van inwoners.  

 

Gemeentelijk beleid is noodzakelijk voor de vormgeving van kunst en cultuur in Lansingerland; vrije 

marktwerking is (nog) niet in de gehele culturele sector mogelijk. De gemeente is voorwaardenscheppend 

en legt waar het gaat om kunst en cultuur de komende jaren extra nadruk op haar actieve en 

faciliterende rol. Zij bevordert de samenwerking tussen het verenigingsleven en commerciële aanbieders 

en stelt (multifunctionele) voorzieningen beschikbaar. De gemeente houdt gepaste afstand tot de inhoud 

van kunst en cultuur.  

 

Een gemeente met een klein verleden en een grote toekomst - dat is Lansingerland. In de Toekomstvisie 

“Lansingerland op weg naar 2040” wordt vooruitgeblikt op deze toekomst en wordt onder andere een 

beeld geschetst van kunst en cultuur in Lansingerland. In de Toekomstvisie is geformuleerd dat de 

gemeente in 2040 het volgende bereikt wil hebben ten aanzien van kunst en cultuur: 

• De gemeente bezit een collectie beeldende kunst in de openbare ruimte, passend bij haar 

‘parkkarakter’; 

• Er zijn (jaarlijkse) (cultuur)manifestaties met een regionale tot nationale uitstraling; 

• De gemeente heeft een op jong en oud afgestemd lokaal cultuuraanbod; 

• Er zijn voldoende faciliteiten voor culturele activiteiten op semi-professioneel en amateurniveau. 

 

Als eerste stap op weg naar de voorgestelde situatie in 2040, hebben we uitgangspunten geformuleerd op 

het gebied van de verschillende disciplines van kunst en cultuur en ten aanzien van accommodaties/ 

voorzieningen en samenwerking. 

 

Een belangrijk instrument dat de gemeente inzet om beleidsdoelen te bereiken is subsidiëring. Uit de 

bijeenkomsten met het culturele veld blijkt ook dat subsidie van de gemeente de belangrijkste 

inkomensbron vormt. Uitgangspunt bij subsidieverlening is het nieuwe subsidiebeleidskader, de specifieke 

beleidskaders uit deze Nota kunst en cultuur en de in de meerjarenbegroting beschikbare middelen. 

Het bereiken van een maatschappelijk effect vormt een voorwaarde voor subsidieverlening. 

Maatschappelijke effecten die in de culturele sector kunnen worden bereikt zijn onder andere verhoging 

van de participatie van inwoners aan de samenleving, versterking van de sociale cohesie, 

cultuurparticipatie en cultuureducatie. De omvang van het maatschappelijke effect dat bereikt wordt 

hangt direct samen met de breedte van deelname uit de samenleving. Door moeilijk te bereiken 

doelgroepen, zoals jeugd, ouderen, minima, allochtonen of bijvoorbeeld mensen met een beperking te 

betrekken bij kunst en cultuur wordt (cultuur)participatie bevorderd. 
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Om voor subsidiering in aanmerking komen dienen activiteiten te voldoen aan één of meerdere van 

subsidievoorwaarden kunst en cultuur. 

 

Er wordt een kunst- en cultuurfonds Lansingerland ontwikkeld. Jaarlijks wordt een vast bedrag in een 

bestemmingsreserve gestort. Op deze manier wordt budget opgebouwd om kunst en cultuur in 

Lansingerland vorm te geven.  

 

De Nota kunst en cultuur vormt een eerste visie op kunst en cultuur in Lansingerland met als lange 

termijn doelstelling het beeld dat wordt geschetst in de toekomstvisie. Jaarlijks wordt op basis van de 

Nota kunst en cultuur een uitvoeringsprogramma opgesteld. De visie op kunst en cultuur wordt elke 

bestuursperiode geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
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1. Inleiding 
 

Voor u ligt de Nota kunst en cultuur van de gemeente Lansingerland. Hierin is verwoord welke visie de 

gemeente heeft ten aanzien van kunst en cultuur. 

 

1.1 Aanleiding 

In het collegeprogramma 2007-2010 is opgenomen dat we in 2009 kunst- en cultuurbeleid formuleren. 

Met ingang van 1 januari 2007 vormen de gemeenten Berkel & Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk de 

nieuwe gemeente Lansingerland. Lansingerland telt momenteel zo’n 52.000 inwoners en zal tot 2017 

doorgroeien naar zo’n 75.000 inwoners. Een dergelijke stijging van het aantal inwoners maakt het 

noodzakelijk om het voorzieningenniveau onder de loep te nemen. 

Veel nieuwe inwoners van vinexwijken zijn weggetrokken uit grote steden zoals Rotterdam en Den Haag, 

waar een groot aanbod van kunst en cultuur is. Zij zullen ook in Lansingerland activiteiten op cultureel 

gebied willen ondernemen en verwachten.  

 

In geen van de voormalige gemeenten was eenduidig kunst- en cultuurbeleid van kracht en ook in de 

nieuwe gemeente Lansingeland ontbreekt tot dusverre een visie op kunst en cultuur. Er bestaat geen 

concrete lijn voor kunst en cultuur in de toekomst en incidentele projecten worden ad hoc opgezet. 

 

De subsidiëring van culturele organisaties is doorgaans gebaseerd op historische gronden. Ook worden 

culturele organisaties op dit moment nog onvoldoende gestimuleerd om gemeentelijke speerpunten op 

de diverse beleidsterreinen uit te voeren. Om recht te doen aan subsidiering van culturele organisaties is 

achterliggend gemeentelijk beleid van groot belang. 

 

Redenen genoeg dus om kunst- en cultuurbeleid te ontwikkelen! 

 

1.2 Doel van de Nota kunst en cultuur 

§ Eenduidig beleid voor de nieuwe gemeente 

§ Duidelijk formuleren van de rol van de gemeente 

§ Richtinggevende doelstellingen voor het maken van afspraken met partners 

§ Stimulering van kunst en culturele activiteiten, zelfontplooiing en cultuureducatie 

§ Beheer en behoud van kunst in de openbare ruimte en cultuurhistorisch erfgoed 

§ Helderheid over doelstellingen van Lansingerland op het gebied van kunst en cultuur 

 

1.3 Totstandkoming van de nota 

De Nota kunst en cultuur is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het veld.  

Om informatie voor deze beleidsnota te verzamelen, zijn drie actieve workshops voor 

vertegenwoordigers van het culturele veld georganiseerd. Toneel van deze bijeenkomsten waren drie 

verschillende culturele locaties in Lansingerland: de bibliotheek van Berkel en Rodenrijs, het Polderhuis 

in Bergschenhoek en MKC ’t Web in Bleiswijk. Deelnemers uit het brede spectrum van kunst en cultuur 

dachten actief mee over onder andere het doel van cultuur en middelen om deze doelen te bereiken en 

er werd gediscussieerd over zaken die Lansingerland nog mist op dit gebied. 

Van de 46 organisaties die zijn aangeschreven, hebben 27 organisaties deelgenomen aan deze 

bijeenkomsten. Een opkomst van 59 %. Omdat een deel van de organisaties zelfs door twee of drie 

personen werden vertegenwoordigd, hebben 36 personen meegedacht over dit onderwerp. 

Een verslag van de bijeenkomsten is terug te vinden in bijlage 1. 

 

Tijdens de bijeenkomsten met het veld is het initiatief ontstaan om een klankbordgroep op te richten. 

Deze klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van het culturele veld, adviseert de 

gemeente over de inhoud van de Nota kunst en cultuur. De klankbordgroep bestaat uit 11 deelnemers.  

De reactie van de klankbordgroep op de voorliggende nota is terug te vinden in bijlage 2. 
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Doelstellingen klankbordgroep: 

- een bijdrage uit het culturele veld leveren aan de nota 

- fungeren als klankbord van de gemeente 

- draagvlak creëren voor de visie op kunst en cultuur bij een afvaardiging van het culturele veld 

 

Aanvullend op de bijeenkomst, hebben alle culturele organisaties een vragenlijst ontvangen. 52 % van de 

organisaties heeft deze vragenlijst ingevuld.  

De reacties zijn terug te vinden in bijlage 3. 
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2. Waarom kunst en cultuur? 
 

2.1 Wat verstaan we onder kunst en cultuur? 

Kunst is dat wat gemaakt is met de vooropstaande bedoeling (één of meer van) de menselijke zintuigen 

en de menselijke geest te prikkelen. Het begrip cultuur wordt gebruikt voor alles wat door de 

samenleving wordt voortgebracht.  

 

2.2 Doel van kunst en cultuur 

In het collegeprogramma 2007-2010 wordt het bevorderen van de sociale cohesie als belangrijk speerpunt 

genoemd. Kunst en cultuur kunnen worden gezien als katalysator voor sociale cohesie. Culturele 

activiteiten brengen inwoners bij elkaar en verbinden organisaties en inwoners. Culturele activiteiten 

dragen bij aan een zinvolle daginvulling en het voorkomen van een sociaal isolement. Kunst en cultuur 

bevorderen daarmee de leefbaarheid in de gemeente. 

 

Een belangrijk doel van kunst en cultuur, zoals ook genoemd door het culturele veld, is het bevorderen 

van educatie en bewustwording. Kunst en cultuur dragen in grote mate bij aan zelfontplooiing van 

mensen. Wij vinden het daarom belangrijk om inwoners te laten kennismaken met de verschillende 

aspecten van kunst en cultuur.  

 

Naast het educatieve aspect van kunst en cultuur beleven veel mensen plezier aan culturele activiteiten. 

Kunst en cultuur fascineren. Voor andere mensen vormen kunst en cultuur een uitlaatklep voor emoties. 

 

Voor een relatief jonge gemeente als Lansingerland is het belangrijk om een culturele identiteit te 

vormen. De gemeente kan zich profileren middels kunst en cultuur en de naamsbekendheid in de regio 

vergroten. De culturele identiteit van de gemeente kan resulteren in een verbondenheid die inwoners en 

bedrijven voelen met Lansingerland. 

 

Eén van de redenen dat de rijksoverheid cultuur subsidieert is het argument van het collectief goed. 

Kunst in de openbare ruimte en culturele uitingen zijn zaken waar iedereen van kan genieten. Culturele 

instellingen zoals een theater kunnen een positief effect hebben op lokale ondernemers en horeca. Ook 

trots, internationale uitstraling en de bijdrage van culturele voorzieningen aan het toerisme zijn voor de 

overheid een reden om kunst te steunen. Van bepaalde zaken wordt het gunstig geacht dat mensen er 

toegang toe krijgen, zoals het feit dat kinderen gestimuleerd worden om theater en musea te bezoeken 

of serieuze boeken te lezen. Tenslotte is het van belang cultureel erfgoed te behouden voor toekomstige 

generaties. 

 

2.3 Centrale visie 

De gemeente Lansingerland ziet kunst en cultuur als onmisbare ingrediënten om kleur te geven aan een 

levenskrachtige samenleving. Hierin staan participatie van en ontmoeting tussen inwoners centraal.  

Kunst en cultuur bieden mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling van inwoners.  
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3. Uitgangspunten 
 

3.1 Rijksbeleid 

Met uitzondering van de regelgeving op het gebied van cultureel erfgoed en archieven, is elke gemeente 

vrij om kunst- en cultuurbeleid op een eigen manier in te vullen. 

 

Het landelijke kader voor cultuurbeleid wordt gevormd door de nota’s die om de vier jaar door het 

Ministerie van OCW worden gepresenteerd. In 2007 is het door Rijk het meest recente cultuurbeleid 

ontwikkeld in de vorm van de nota “Kunst van leven, hoofdlijnen cultuurbeleid” en dient als agenda voor 

het cultuurbeleid in de periode 2009-2012. Met het cultuurbeleid streeft de rijksoverheid ernaar om 

kunst en cultuur aantrekkelijk te maken voor de mensen binnen de regio. Verder zijn speerpunten: meer 

onderwijs mèt en over cultuur en een “mooier Nederland”. 

Een aantal middelen die het Rijk heeft ontwikkeld om het gewenste cultuurbeleid te ondersteunen zijn: 

 

- Het Fonds voor cultuurparticipatie. Dit is de opvolger van het Actieplan cultuurbereik. 

De missie van dit fonds is om iedere Nederlander op termijn actief in aanraking te laten komen 

met cultuur. Om de cultuurparticipatiedoelstellingen van het fonds te realiseren, zijn er drie 

programmalijnen bepaald, te weten amateurkunst, cultuureducatie en volkscultuur (immaterieel 

erfgoed) en drie doorsnijdende thema’s (diversiteit, vernieuwing en verankering). 

De overheid stelt een bedrag van € 0,79 per inwoner beschikbaar. Voorwaarde is dat de 

gemeente eenzelfde bedrag beschikbaar stelt. Het fonds krijgt vanaf 2009 in een oplopende 

reeks extra middelen van het Rijk. 

- Het project Cultuur en school blijft doorlopen en de budgetten hiervoor worden ondergebracht 

bij bovengenoemd Fonds voor cultuurparticipatie. Van een deel hiervan verstrekt het Rijk 

cultuurkaarten ten behoeve van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

- Hiernaast stelt het Ministerie van OCW ook aan culturele instellingen zelf geld beschikbaar voor 

cultuureducatie o.a. door middel van de Impuls voor combinatiefuncties brede school (2008-

2010). Met deze impuls voor de brede scholen m.b.t. sport en cultuur willen de Ministeries van 

OCW en VWS meer samenhang tussen onderwijs, sport en cultuur scheppen. Concrete 

doelstelling is het realiseren van 2500 combinatiefuncties in 2012. De doelstellingen van deze 

impuls zijn:  

1. Het aantal brede scholen met sport en culturele mogelijkheden uitbreiden;  

2. Sportverenigingen inzetten voor onderwijs, naschoolse opvang;  

3. Een dagelijks sport- en beweegaanbod op en rond scholen;  

4. Jongeren tot 18 jaar vertrouwd maken met kunst en cultuur;  

5. Circa 2500 combinatiefuncties tussen brede scholen, sportverenigingen en culturele 

instellingen. 

- Tot slot is er een nieuwe subsidieregeling cultuureducatie. Het Ministerie van OCW heeft € 1,2 

miljoen beschikbaar gesteld voor bijzondere en vernieuwende cultuureducatieve projecten met 

een landelijke voorbeeldwerking. Culturele instellingen en scholen uit primair en voortgezet 

onderwijs kunnen aanvragen indienen, mits zij samen optrekken. 

 

3.2 Provinciaal Beleid 

De Provincie Zuid-Holland heeft een nieuw Cultuurplan 2009-2012 uitgebracht. De provincie kent 

vierjaarlijkse cultuurplannen, die per jaar in een uitvoeringsprogramma worden uitgewerkt. In het 

cultuurplan wordt prioriteit gegeven aan “een mooier Zuid-Holland” en een grotere deelname van 

burgers aan cultuur.  

”Een mooier Zuid-Holland“ als cultuurdrager van ruimtelijke kwaliteit, monumentale structuren en 

landschappen met als speerpunten: archeologie, molens, (religieus) cultureel erfgoed en 

percentageregeling kunst.  

“Meedoen” met als speerpunten: cultuurparticipatie- en educatie, bibliotheken, regionale historische 

centra, regionale omroepen en vrije tijd. 
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Het Provinciaal beleid sluit aan op het Rijksbeleid en door middel van subsidies aan de provinciale 

instellingen zoals Kunstgebouw, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Probiblio geeft zij uitvoering aan het kunst 

en cultuurbeleid. Kunstgebouw, Erfgoedhuis Zuid-Holland en Probiblio zijn dan ook eindverantwoordelijk 

voor de inhoud van het cultuurmenu in Zuid-Holland. 

Daarnaast stelt de provincie via de Regionale Agenda Samenwerking gelden beschikbaar voor culturele 

doeleinden. 

 

3.3 Gemeentelijk beleid 

Bij het ontwikkelen van cultuurbeleid moet rekening worden gehouden met de uitgangspunten, die 

geformuleerd zijn in eerdere richtingbepalende documenten. De gemeente Lansingerland heeft sinds de 

fusie op veel terreinen visie en beleid geformuleerd. Hieronder volgt een overzicht van de beleidsvelden 

met raakvlakken met het kunst- en cultuurbeleid.  

De Toekomstvisie “Lansingerland op weg naar 2040” wordt in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt. 

 

3.3.1 Accommodatiebeleid/voorzieningenniveau 

Accommodaties zijn belangrijke instrumenten die het mogelijk maken de maatschappelijke doelen en 

effecten op het brede terrein van welzijn te kunnen verwezenlijken. Uitgangspunt in het 

accommodatiebeleid is dat accommodaties zo efficiënt mogelijk en multifunctioneel worden gebruikt. 

Integratie van voorzieningen levert een grotere maatschappelijke samenhang van activiteiten op. Een 

hogere bezettingsgraad van de aanwezige voorzieningen leidt tot kostenbesparingen. 

Daarnaast vereist de groei naar een inwoneraantal van 75.000 en de huidige toenemende trend van 

professionalisering een regierol van de gemeente met betrekking tot het organiseren van activiteiten, het 

ondersteunen van (vrijwilligers) organisaties en het exploiteren van gebouwen.  

In vergelijking met andere gemeenten geeft de gemeente Lansingerland per inwoner relatief veel geld uit 

aan primair onderwijs en sport. Op sociaal-cultureel terrein scoort de gemeente Lansingerland erg laag 

en is een inhaalslag nodig. De  groei naar 75.000 inwoners zal gepaard moeten gaan met een 

(kwalitatieve) groei van het sociaal-cultureel voorzieningenniveau.  

 

3.3.2 Subsidiebeleid 

De bijdrage van de gemeente Lansingerland aan kunst en cultuur bestaat voor een groot deel uit het 

verlenen van subsidies aan (sociaal) culturele organisaties. Bijlage 4 geeft een opsomming van de in 2009 

gesubsidieerde organisaties.  

Met ingang van 1 januari 2009 is het nieuwe subsidiebeleid van toepassing geworden.  

De volgende uitgangspunten zijn hierbij vastgesteld: 

- subsidie is altijd afhankelijk van de beschikbaarheid van middelen; 

- het maatschappelijk belang voor Lansingerland; 

- de activiteiten moeten passen binnen het gemeentelijk beleid; 

- de activiteiten moeten aantoonbaar in een behoefte voorzien; 

- collectief gaat voor individu;   

- een lage drempel – activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn; 

- wij stellen eisen aan professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid van organisaties; 

- deelnemers en leden betalen ook een eigen bijdrage; 

- de activiteiten zijn bij voorkeur gericht op het bevorderen van sociale samenhang, participatie, 

binding in wijken / kernen en deskundigheidsbevordering; 

- gesubsidieerde organisaties zijn gericht op het bereiken van meerwaarde door samenwerking.  

 

In hoofdstuk 6 worden de nadere criteria gegeven die van toepassing zijn op de subsidieverstrekking aan 

(sociaal) culturele organisaties. 

 

3.3.3 WMO visie  

In de WMO visie worden drie uitgangspunten genoemd die ook van toepassing zijn op de uitgangspunten 

van de Nota kunst en cultuur te weten: 
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1. Bevorderen van de sociale samenhang tussen de burgers. Dat wil zeggen alle zaken die bijdragen 

aan een “civil society” met als kenmerk maatschappelijke betrokkenheid en een actieve inzet. 

Hierbij kan het gaan om accommodaties, amateur/semi-professionele organisaties, vrijwilligers, 

activiteiten om burgers méér bij de wijk te betrekken, een wijkcentrum en integratiebeleid; 

2. Preventief jeugdbeleid; het voorkomen van problemen bij jongeren die méér risico lopen; 

3. Bevorderen participatie, met name van kwetsbare groepen. 

Met bovengenoemde uitgangspunten hebben wij het doel voor ogen om een goede maatschappelijke 

samenhang in Lansingerland te bevorderen. 

 

3.3.4 Groen en recreatie 

De woonkernen van Lansingerland zijn omgeven door groen- en recreatiegebieden. Deze gebieden zijn 

belangrijk voor de inwoners in een dichtbevolkte omgeving en zijn medebepalend voor de identiteit van 

de gemeente.  

Het accent van het gebruik ligt op natuurrecreatie en natuurvriendelijke recreatie. Daarnaast bieden 

deze gebieden volop mogelijkheden voor culturele uitingen, zoals popfestivals, cultuurmanifestaties en 

evenementen. Het streven is om de collectie openluchtkunst in de natuur- en recreatiegebieden uit te 

breiden. De combinatie van ruimte, aantrekkelijke landschapsarchitectuur en gedurfde kunstobjecten 

kunnen de buitengebieden van Lansingerland een levendige en verrassende uitstraling geven. 

In de nota Groen en recreatie wordt voorgesteld een coördinator evenementen aan te stellen die zorg 

draagt voor een gevulde en aantrekkelijke evenementenkalender voor de inwoners van Lansingerland.  

 

3.3.5 Lokaal educatieve agenda 

Vanaf 1 augustus 2006 is de nieuwe wet op het onderwijsachterstandenbeleid van kracht. Volgens deze 

wet zijn gemeenten en schoolbesturen vanaf 1 augustus 2006 verplicht gezamenlijk overleg te voeren 

over het bevorderen van integratie, het tegengaan van segregatie en het bestrijden van 

onderwijsachterstanden, waaronder de doorlopende leerlijn van voorschoolse educatie naar het 

basisonderwijs. Het overleg is gericht op het maken van afspraken over de hiervoor genoemde 

onderwerpen. Er kunnen echter ook andere thema´s aan de orde worden gesteld. 

Een Lokale Educatieve Agenda (LEA) wordt ingezet als hulpmiddel om de nieuwe verhoudingen tussen 

gemeenten en schoolbesturen vorm te geven.  

Het is de bedoeling dat de agenda voor het overleg tussen gemeente en schoolbesturen niet beperkt 

blijft tot de verplichte onderwerpen, maar dat deze wordt aangevuld in gezamenlijkheid en op basis van 

gelijkwaardigheid met inachtneming van ieders verantwoordelijkheid. Ten aanzien van cultuureducatie 

vormt de invoering van de combinatiefuncties in Lansingerland een punt van aandacht. 

 

3.4 Rol van de gemeente 

De gemeente is voorwaardenscheppend en legt waar het gaat om kunst en cultuur de komende jaren 

extra nadruk op haar actieve en faciliterende rol. Zij bevordert de samenwerking tussen het 

verenigingsleven en commerciële aanbieders en stelt (multifunctionele) voorzieningen beschikbaar. 

De gemeente houdt gepaste afstand tot de inhoud van kunst en cultuur.  

Gemeentelijk beleid is noodzakelijk voor de vormgeving van kunst en cultuur in Lansingerland; vrije 

marktwerking is (nog) niet in de gehele culturele sector mogelijk. Partijen in het culturele veld hebben 

elkaar nodig en de gemeente kan deze samenwerking en ontmoeting faciliteren en bevorderen.  

 

3.5 Randvoorwaarden 

Het kunst- en cultuurbeleid in Lansingerland omvat amateuristische kunstbeoefening – al dan niet 

ondersteund door professionals -, muziek, bibliotheekwerk, media, cultuurhistorisch erfgoed, 

cultuureducatie en beeldende kunst. 

Deze nota is bedoeld om een visie op kunst en cultuur te formuleren en de inhoudelijke richting van het 

cultuurbeleid voor de toekomst vast te leggen.  

Bij de vaststelling van de Kadernota 2010-2013 zal worden bezien of en in hoeverre financiële middelen 

voor de uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid beschikbaar zullen worden gesteld. 
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4. Toekomstvisie op kunst en cultuur in Lansingerland 
 

Een gemeente met een klein verleden en een grote toekomst - dat is Lansingerland.  

In de Toekomstvisie “Lansingerland op weg naar 2040” wordt vooruitgeblikt op deze toekomst en wordt 

onder andere een beeld geschetst van kunst en cultuur in Lansingerland. Omdat we in kleine stappen toe 

willen werken naar de voorgestelde situatie in 2040, gebruiken we de Toekomstvisie als basis voor deze 

nota. 

 

De koers die de gemeente de komende jaren gaat varen is onder andere gebaseerd op een aantal 

ontwikkelingen in de komende decennia, zoals de stijging van het aantal inwoners, de verandering van de 

bevolkingssamenstelling en de afnemende hoeveelheid vrije tijd die werkende mensen hebben. 

De gemeente Lansingerland heeft een aantal kenmerkende kwaliteiten: parkstad, vrijetijdsstad, 

greenport en stad van maatschappelijke samenhang. De gemeente zet onder meer kunst- en 

cultuuruitingen in om deze ambities te ondersteunen.  

 

In de Toekomstvisie is geformuleerd dat de gemeente in 2040 het volgende bereikt wil hebben ten 

aanzien van kunst en cultuur: 

 

• De gemeente bezit een collectie beeldende kunst in de openbare ruimte, passend bij haar 

‘parkkarakter’.  

Beeldende kunst heeft het vermogen nieuwe betekenis te geven aan bijvoorbeeld het landschap of de 

geschiedenis en geeft kleur aan de woonomgeving. Het kunstbezit van Lansingerland zal zich daarom 

steeds duidelijker onderscheiden door grote kunstwerken in met name parken en groengebieden. De 

collectie van beeldende kunst in de openbare ruimte in Lansingerland wordt toonaangevend in 

Nederland.  

Aandacht voor karakteristieke en monumentale details maakt mensen trots op hun woonomgeving. Door 

bewoners actief te betrekken bij de keuze en plaatsbepaling van kunstobjecten, wil de gemeente de 

betrokkenheid van haar inwoners vergroten.  

 

• Er zijn (jaarlijkse) (cultuur)manifestaties met een regionale tot nationale uitstraling 

In de buitenruimte komen kunst en recreatie elkaar tegen. Muziek en theater zorgen voor ontspanning, 

verlevendigen het straatbeeld en dragen bij aan een positieve sfeer. Initiatieven zoals een jaarlijkse 

kunstroute, straatmuziek en –theater verhogen de aantrekkingskracht van de kernen en hebben een 

positief effect op het uitgaansleven. In de parken en groengebieden van de gemeente is er volop ruimte 

voor allerlei culturele manifestaties en jaarlijks terugkerende festivals in de open lucht.  

Het Annie M.G. Schmidtpark heeft de ambitie een bruisende en verbindende ontmoetingsplek te zijn en 

biedt volop mogelijkheden voor kunst- en cultuurbeleving. De voorzieningen (zoals het toekomstige 

openluchttheater) en evenementen in dit levendige stadspark moeten een gewild podium gaan vormen 

voor amateurtoneel, dans, zang, muziek en theater. 

 

• De gemeente heeft een op jong en oud afgestemd lokaal cultuuraanbod 

De jeugd neemt een belangrijke plaats in bij kunst en cultuur. Deelname aan culturele activiteiten helpt 

kinderen en jongeren later bij het vinden van een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding – al dan niet in 

verenigingsverband - en helpt hen hun toekomstige plaats te bepalen in de maatschappij, m.n. op 

cultuurgebied. Kunst- en cultuureducatie maken deel uit van het onderwijsprogramma. Er komen onder 

meer repetitielokalen voor bandjes en er kan een buitenschoolse opvang komen met een cultureel 

profiel. Het brede school-concept heeft een uitgebreid programma om kinderen en jongeren kennis te 

laten maken met kunst en cultuur.  

 

Het groeiende aantal senioren is eveneens een steeds belangrijkere doelgroep voor de kunst- en 

cultuursector. Senioren hebben relatief veel vrije tijd en zijn in de toekomst zowel belangrijke 

ondersteuners als afnemers van kunst en cultuur. Veel kunst- en cultuuruitingen in de gemeente worden 

gerealiseerd met de inzet van vrijwilligers. Senioren spelen daarbij een belangrijke rol. Met hun tijd, 
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ervaring en inzet, dragen zij in belangrijke mate bij aan de organisatie van amateurkunst en kleinschalig 

semi-professioneel kunstaanbod.  

 

• Er zijn voldoende faciliteiten voor culturele activiteiten op semi-professioneel en amateurniveau 

Omliggende steden zoals Rotterdam, Delft, Den Haag, Zoetermeer, Gouda en Schiedam voorzien in een 

breed aanbod van musea, theaters, concertzalen en bioscopen. De reistijd naar deze steden is gewoonlijk 

minder dan een half uur. Voor de gemeente Lansingerland is het dus niet noodzakelijk om dergelijke 

grootschalige voorzieningen binnen de grenzen te hebben. Zelf biedt de gemeente vooral mogelijkheden 

voor amateur-kunstbeoefening en kleinschalige kunst en cultuur.  

Er wordt gezocht naar een evenwicht tussen actieve en passieve kunstbeleving. In de programmering 

wordt zoveel mogelijk variatie nagestreefd.  

 

Het is van belang de sociale samenhang te waarborgen. Ontmoeting is daarbij een kernbegrip. De 

gemeente wil hiervoor zogenaamde community-centers ontwikkelen. In deze centra zijn allerlei diensten 

en voorzieningen samengebracht gericht op kinderen, zorg, overheidsdiensten, cultuur, muziek en sport.  
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5. Wat willen we bereiken met kunst en cultuur in Lansingerland? 
 

Met de visie om via kunst en cultuur tot persoonlijke ontwikkeling en een harmonieuze leefbare 

samenleving te komen, wordt het maatschappelijk belang van kunst en cultuur onderstreept. 

In dit hoofdstuk wordt de toekomstvisie per onderwerp nader uitgewerkt.  

 

De gemeente bezit een collectie beeldende kunst in de openbare ruimte, passend bij haar 

‘parkkarakter’.  

 

5.1 Beeldende kunst 

Beeldende kunst geeft mensen de mogelijkheid het bekende op een nieuwe manier te beleven. Kunst 

verfraait de woon- en leefomgeving.  

Ten aanzien van beeldende kunst kunnen twee aspecten worden onderscheiden. Enerzijds dient er 

aandacht te zijn voor het ontwikkelen van beeldende kunst in de openbare ruimte. Anderzijds kan de 

gemeente een faciliterende rol spelen bij uitingen van beeldende kunst, zoals exposities, 

tentoonstellingen, of een open galeriedag. 

 

5.1.1 Ontwikkelen van beeldende kunst 

In Berkel en Rodenrijs is in 1999 het Masterplan Beeldende Kunst ontwikkeld, waarvan het eerste 

kunstproject – het Klokkenlint - gerealiseerd is. Er is inmiddels opdracht verleend voor de uitvoering van 

het kunstproject Gebakken Land, een kunstproject in Oudeland, Berkel en Rodenrijs. Met het 

kunstproject in Oudeland wordt verder uitvoering gegeven aan het Masterplan Beeldende Kunst Berkel en 

Rodenrijs uit 1999. Het derde kunstproject Delfts Blauw wordt niet uitgevoerd. Gelet op de weerstand bij 

omwonenden worden alternatieven onderzocht voor kunst in deze wijk.  

Naast de kunstprojecten uit het Masterplan zijn in de wijk Rodenrijse Zoom drie beelden in de openbare 

ruimte gerealiseerd. 

In Bergschenhoek zijn de afgelopen jaren enkele kleinere kunstwerken geplaatst en in het Annie M.G. 

Schmidtpark wordt een kunstproject ontwikkeld.  

In Bleiswijk zijn diverse kunstobjecten in het recreatiegebied bij de Rottemeren te vinden. Door een 

inwoner van Lansingerland is het kunstwerk ‘Hanging greenhouses’ gemaakt. 

 

Om te komen tot uitbreiding van de collectie beeldende kunst in de openbare ruimte zijn de volgende 

uitgangspunten van belang: 

• Kunstprojecten worden alleen in de directe woonomgeving van mensen gerealiseerd na een 

uitgebreid communicatietraject. Het accent zal liggen op beeldende kunst in parken en 

groengebieden.  

• Kunstprojecten worden alleen gerealiseerd als deze ‘vandalismeproof’ zijn. 

• De gemeente stelt een kunstcommissie in voor advisering van het college van B&W aangaande nieuwe 

kunstprojecten. Het college van B&W benoemt de leden van de kunstcommissie en stelt een 

Reglement van orde vast. 

 

5.1.2 Uitingen van beeldende kunst 

De gemeente stimuleert uitingen van beeldende kunst, zoals exposities, tentoonstellingen, beurzen, open 

galeriedagen, etc. In het nieuwe gemeentehuis zullen wisselende exposities worden georganiseerd van 

(lokale) kunstenaars.  

Uitingen van beeldende kunst zijn subsidiabel wanneer deze voor alle inwoners toegankelijk zijn, omdat 

dit de sociale cohesie bevordert en maakt dat inwoners in aanraking kunnen komen met kunst. De 

activiteiten dienen aan te sluiten op de Algemene Subsidieverordening, het subsidiebeleidskader en de 

nadere regels zoals in deze nota geformuleerd. 

Van de culturele organisaties in Lansingerland wordt verwacht dat, waar dit mogelijk is en meerwaarde 

oplevert, er wordt samengewerkt. Bij het organiseren van uitingen van beeldende kunst wordt deze 

samenwerking zoveel mogelijk gestimuleerd. Van de organiserende organisatie wordt een actieve houding 
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verwacht ten aanzien van het gebruik van (multifunctionele) accommodaties, het vergroten van de 

doelgroep en het leveren van een eigen bijdrage. 

 

5.2 Cultuurhistorisch erfgoed 

Het behouden van het cultuurhistorisch erfgoed is van belang om de lokale historie te kunnen blijven 

lezen. Als tegenhanger van de nieuwbouwwijken die in heel Lansingerland worden gebouwd, is het van 

belang dat ook het verleden behouden en zichtbaar blijft. Het cultuurhistorisch erfgoed van 

Lansingerland leert nieuwe inwoners over het verleden van hun nieuwe woonplaats. 

 

Het cultuurhistorisch erfgoed omvat monumenten en archeologie. Door middel van de nota Cultureel 

erfgoed en de Erfgoedverordening 2009 wordt uitvoering geven aan de wettelijke taak die de gemeente 

heeft ten aanzien van het beschermen van monumenten en het archeologische bodembezit. 

Cultuurhistorisch waardevolle objecten in Lansingerland kunnen worden beschermd door deze aan te 

wijzen als gemeentelijke monument.  

Het college van B&W stelt een commissie Cultureel erfgoed in. Deze commissie adviseert het college op 

het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.  

Het culturele erfgoed van Lansingerland zal extra onder de aandacht worden gebracht, zodat het 

onderwerp gaat leven onder de inwoners. Dit kan onder andere worden bereikt door het aanbieden van 

lesprogramma’s op de scholen en het organiseren van een open monumentendag.  

 

In Lansingerland zijn drie historische verenigingen actief, welke verenigd zijn in een overkoepelend 

samenwerkingsorgaan. Dit samenwerkingsorgaan heeft als doel het behoud van het lokale culturele 

erfgoed in het brede verband van de gemeente. Bij de afzonderlijke historische verenigingen is veel 

kennis aanwezig van de historie van de drie voormalige dorpen. De historische verenigingen spelen een 

rol bij de informatievoorziening en educatie op het gebied van het culturele erfgoed. 

 

De gemeenteraad van Lansingerland heeft in 2007 de Archiefverordening vastgesteld. In deze 

archiefverordening is het Gemeentearchief Rotterdam aangewezen als gemeentelijke archiefplaats van 

Lansingerland. Het Gemeentearchief Rotterdam zorgt voor het beheer en behoud van de gemeentelijke 

archieven en documentaire verzamelingen en stelt deze beschikbaar voor het publiek. Daarnaast speelt 

het Gemeentearchief Rotterdam een rol bij educatieve projecten en informatievoorziening. 

 

Er zijn (jaarlijkse) (cultuur)manifestaties met een regionale tot nationale uitstraling 

 

5.3 Cultuurmanifestaties 

Onder cultuurmanifestaties worden culturele activiteiten en evenementen verstaan waarbij groepen 

mensen bij elkaar komen met een gemeenschappelijk cultureel doel. Hierbij kan gedacht worden aan een 

(straat)festival, culturele markt, atelierroute of een theater- of (klassieke) muziekvoorstelling. 

Cultuurmanifestaties dragen bij aan het bevorderen van de sociale cohesie en het saamhorigheidsgevoel 

onder de inwoners. Cultuurmanifestaties kunnen ook worden beschouwd als vorm van cultuureducatie. 

Daarnaast zetten grote activiteiten en evenementen Lansingerland op de kaart. 

De gemeente stimuleert de organisatie van cultuurmanifestaties, onder andere door middel van 

subsidiering, vergunningverlening en het beschikbaar stellen van voorzieningen. Door organisaties met 

elkaar in contact te brengen wordt samenwerking gestimuleerd. Ook van de organisaties zelf wordt 

verwacht dat waar mogelijk wordt samengewerkt met andere organisaties. 

De cultuurmanifestaties in de openlucht zullen zich afspelen in de groen- en recreatiegebieden van 

Lansingerland en bij evenementen of feestdagen in de dorpscentra.  

 

De gemeente heeft een op jong en oud afgestemd lokaal cultuuraanbod 

 

5.4 Amateuristische kunstbeoefening 

Onder amateuristische kunstbeoefening verstaan we alle disciplines van kunst en cultuur (dans, muziek, 

theater, beeldende kunst, literatuur en film/fotografie), waarbij de beoefenaar niet beroepsmatig actief 
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is. De artistieke leiding van amateurverenigingen is veelal wel in professionele handen. Amateurkunst 

vormt een onmisbare basis voor een levendig cultureel klimaat en heeft een positief effect op de sociale 

cohesie en participatie. Daarom wordt de ondersteuning van amateurverenigingen voortgezet.  

Voor organisaties die zorg dragen voor cultuureducatie is de ondersteuning door professionals 

noodzakelijk, om een vergelijkbaar niveau in de regio te kunnen bereiken. Dit zal bij de subsidieverlening 

worden opgenomen in de totale kosten van de activiteit.  

 

Professionele kunstbeoefening valt niet binnen het gemeentelijk beleid, omdat dit niet beantwoord aan 

de doelstelling zoals de gemeente die voor ogen heeft met kunst en cultuur. Professionele 

kunstbeoefening wordt gezien als beroepsbeoefening waarmee inkomsten kunnen worden gegenereerd.  

 

5.5 Openbaar bibliotheekwerk 

5.5.1 Openbaar bibliotheekwerk in Lansingerland 

In Lansingerland wordt het openbaar bibliotheekwerk uitgevoerd door de Stichting 3B-Bibliotheek. Deze 

stichting is in 2006 ontstaan uit een fusie van de bibliotheken van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en 

Bleiswijk. De gemeente Lansingerland heeft een subsidierelatie met de bibliotheek en stuurt middels een 

subsidieovereenkomst op de prestaties die de bibliotheek levert. 

 

De bibliotheek kent vijf kerntaken: kennis en informatie, educatie en onderwijs, kunst en cultuur, lezen 

en literatuur en ontmoeting en debat. Met de uitvoering van deze kerntaken voert de bibliotheek een 

deel van het gemeentelijk beleid uit, zoals het Wmo-beleid. De bibliotheek stelt vierjaarlijks een 

meerjarenbeleidsplan op, waarin in overleg met de gemeente speerpunten van beleid uiteen worden 

gezet.  

De bibliotheek heeft een sterke centrale functie in Lansingerland en werkt samen met een veelheid aan 

organisaties. Door haar brede netwerk zal de bibliotheek onder andere een belangrijke rol kunnen gaan 

spelen bij het ontwikkelen en bijhouden van een evenementenkalender. De ontmoetingsfunctie van de 

bibliotheek is van belang voor het bevorderen van de sociale cohesie.  

 

Het kwaliteitsniveau van de bibliotheek wordt geborgd door certificering van de bibliotheek in de 

toekomst als voorwaarde te stellen voor subsidiering. Een gecertificeerde bibliotheek is een bibliotheek 

die voldoet aan een pakket minimumnormen welke adequaat toetsbaar zijn en die gedragen worden door 

de sector, de afnemers en de financiers. De certificeringsnormen zijn door de Algemene 

Ledenvergadering van de Vereniging van Openbare Bibliotheken en de VNG goedgekeurd. 

 

Sinds 1994 is het openbaar bibliotheekwerk onderdeel van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. In deze 

wet zijn geen verantwoordelijkheidsverplichtingen van de verschillende overheden opgenomen, maar 

openbaar bibliotheekwerk wordt in de meeste gemeenten wel gezien als basisvoorziening.  

Het subsidiëren van het openbaar bibliotheekwerk geeft de gemeente instrumenten in handen om de 

output van de bibliotheek te sturen. 

 

5.5.2 Samenwerking in de bibliotheekbranche 

De afgelopen jaren heeft het bibliotheekwerk in Nederland veel veranderingen ondergaan. Om in te 

kunnen spelen op de behoefte van de bibliotheekgebruiker hebben bibliotheken hun dienstverlening 

moeten veranderen. Om de klantgerichte dienstverlening ook in de toekomst verder te kunnen 

versterken, bestaat de noodzaak van verdergaande samenwerking in de bibliotheekbranche.  

De bibliotheken van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk zijn daarom al voor de fusie van de 

gemeente gefuseerd.  

Het huidige exploitatiebudget van de 3B-Bibliotheek is onvoldoende om mee te kunnen groeien met de 

groei van het aantal inwoners. Ook uitbreiding van de dienstverlening zal onvoldoende mogelijk zijn. 

Stichting 3B-Bibliotheek en Stichting Bibliotheek Pijnacker-Nootdorp zijn daarom voornemens met ingang 

van 2010 te fuseren. Met een fusie tussen beide bibliotheken kan efficiënter worden gewerkt. De 

gefuseerde bibliotheek zal slagvaardiger zijn, ook op regioniveau, en vormt een goede partner voor 

samenwerking met andere (culturele) organisaties en sectoren.  
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Een belangrijk uitgangspunt is dat ook na de fusie in elke kern een vestiging van de bibliotheek blijft. 

Verder is het van belang dat er afspraken worden gemaakt over de te leveren prestaties van de 

bibliotheek en de inkomensstroom uit de gemeenten. Om voor rijksmiddelen in aanmerking te komen 

dienen gemeenten een landelijk vastgesteld minimumniveau voor de bibliotheek, exclusief 

huisvestingskosten te subsidiëren. Voor gemeenten tussen 30.000 en 90.000 inwoners geldt als 

instapniveau € 12,- per inwoner. Bij de subsidiering van de bibliotheek zal rekening worden gehouden 

met dit instapniveau. 

 

5.6 Media 

5.6.1 Lokale omroep 

In elke gemeente is maximaal één lokale omroep actief. Het Commissariaat voor de Media heeft de 

zendtijd in Lansingerland toegewezen aan Stichting RTV Lansingerland. Stichting RTV Lansingerland 

verzorgt radio- en tekst tv-uitzendingen en heeft een subsidierelatie met de gemeente.  

De rijksoverheid stelt eisen aan lokale omroepen. Er worden onder andere eisen gesteld aan de 

programmering. Het Commissariaat voor de Media schrijft voor dat de programma’s moeten voldoen aan 

de zogenaamde ICE norm: voldoende Informatie Cultuur en Educatie. 

De gemeente maakt gebruik van de lokale omroep als communicatiemiddel, onder andere voor het 

uitzenden van de raadsvergaderingen. 

De lokale omroep kan zich in de toekomst verder profileren als medium voor communicatie bij culturele 

activiteiten of als platform voor amateuristische kunstbeoefening.  

 

5.6.2 Programmaraden 

Een programmaraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de kabelexploitant adviseert bij de 

samenstelling van het wettelijke basispakket op de kabel. De in Lansingerland woonachtige leden van de 

programmaraad worden benoemd door het college van B&W. Dit zijn "gewone" burgers met interesse voor 

radio- en tv.  

De Programmaraad Rijnmond adviseert kabelbedrijf Ziggo over het aanbod in Berkel en Rodenrijs. De 

Programmaraad Bergschenhoek, Capelle aan den IJssel, Nieuwerkerk aan den IJssel, Zevenhuizen-

Moerkapelle, Alblasserdam adviseert kabelbedrijf UPC over het aanbod in Bergschenhoek. Stichting CAI 

Bleiswijk verzorgt het beheer en de exploitatie van het kabelnetwerk in Bleiswijk. Hier is geen 

programmaraad actief. 

Op dit moment hebben de programmaraden een belangrijke rol in het samenstellen van de analoge radio- 

en tv-pakket op de kabel. Het is onzeker of die mogen blijven bestaan. De minister van OC&W heeft een 

voorstel gedaan om die raden af te schaffen en te vervangen door zelfregulering van kabelexploitanten.  

De minister komt nog in 2009 met een brief over de toekomst van de programmaraden.  

 

Er zijn voldoende faciliteiten voor culturele activiteiten op semi-professioneel en amateurniveau 

 

5.7 Accommodaties/voorzieningen 

Lansingerland groeit de komende jaren naar 75.000 inwoners. Een dergelijke stijging van het aantal 

inwoners maakt het noodzakelijk om een het voorzieningenniveau onder de loep te nemen. 

Hierbij zal naar een evenwicht worden gestreefd tussen grotere voorzieningen voor heel Lansingerland en 

kleinschalige voorzieningen op kernniveau. 

Gezien de aanwezigheid van grote steden met grootschalige voorzieningen in de nabijheid ligt het voor 

de hand dat het accent ligt op laagdrempelige, multifunctionele centra. Hierbij zullen ook de 

mogelijkheden onderzocht worden om meer gebruik te maken van bestaande accommodaties, zoals de 

grote aula’s van het voortgezet onderwijs en ontmoetingscentra. Een belangrijk criterium voor de 

gebruikers is aanwezigheid van opslagruimte bij de accommodatie. Er wordt gestreefd naar de integratie 

van kleinschalige theatervoorzieningen in de realisatie van nieuwbouwprojecten. Hierbij is het van 

belang dat in een vroeg stadium alle belanghebbenden betrokken worden. Kleinschalige, amateuristische 

kunstbeoefening op lokaal niveau wordt hiermee mogelijk gemaakt in de kernen.  

Op grond van het aantal inwoners wordt gestreefd naar één centrale locatie voor muziekonderwijs. 

Meerdere locaties zullen muziekonderwijs laagdrempeliger maken, maar ook kostenverhogend werken. 
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De aanwezigheid van een bibliotheek in elke kern blijft gehandhaafd. Voor de toekomst zal onderzocht 

worden of er behoefte is aan een kleine bioscoop of theater. 

In bijlage 6 is een overzicht van de culturele accommodaties in Lansingerland opgenomen. 

 

5.8 Cultuureducatie 

Cultuureducatie omvat alle vormen van educatie waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. 

Cultuureducatie is leren over, door en met cultuur. Meestal is er sprake van cultuurgerelateerde 

doelstellingen: kennismaking met of verdieping in kunst, cultureel erfgoed en/of media. Ook het 

genieten, leren beoordelen, en zelf beoefenen hoort daarbij.  

Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en vorming van zowel kinderen als 

volwassenen. Het in aanraking komen met facetten van kunst en cultuur kan bijdragen aan 

cultuureducatie.  

 

We vinden het belangrijk dat kinderen in aanraking komen met een vorm van kunst en cultuur. Kunst en 

cultuur dragen bij aan het ontwikkelen van creatieve competentie. Dit kan later een bijdrage leveren aan 

innovaties en economische ontwikkelingen. Met de groei van de gemeente en daarmee samenhangend de 

groei van het aantal gezinnen met kinderen, vormt cultuureducatie aan kinderen in toenemende mate 

een belangrijke component van kunst en cultuur in Lansingerland. 

 

Eén van de momenten waarop kinderen met kunst en cultuur in aanraking kunnen komen is op school. 

Het is van belang dat cultuureducatie deel uit maakt van het onderwijsprogramma. Een nauwe 

samenwerking tussen de scholen en de culturele organisaties vormt voorwaarde om dit te bereiken. 

De gemeente hecht er veel waarde aan dat kinderen ook buiten schooltijd met kunst en cultuur in 

aanraking komen door deelname aan een vereniging of het volgen van muziekonderwijs. 

 

De wijze van cultuureducatie onder schooltijd wordt door de scholen zelf ingevuld. Via het project 

Cultuur en school van de overheid ontvangen scholen budgetten voor cultuureducatie. Van een deel 

hiervan verstrekt het Rijk cultuurvouchers ten behoeve van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. 

Met deze cultuurvouchers kunnen de scholen culturele lespakketten inkopen. Deze lespakketten worden 

onder andere aangeboden door de bibliotheek en de historische verenigingen. 

 

Voor cultuureducatie buiten de scholen zijn in Lansingerland culturele organisaties en verenigingen actief 

in alle disciplines van kunst en cultuur.  

 

Momenteel worden de mogelijkheden onderzocht van de “Impuls combinatiefuncties brede school” van 

de overheid. Een combinatiefunctie is een functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, 

maar gelijkelijk – of in ieder geval voor een substantieel deel - te werk gesteld wordt in of ten behoeve 

van twee werkvelden/sectoren. Het gaat hierbij om functies op het gebied van onderwijs, sport en 

cultuur. De bedoeling hiervan is om leerlingen onder andere in aanraking te laten komen met culturele 

zaken. Culturele organisaties, waaronder bijvoorbeeld aanbieders van muziekonderwijs, zullen een rol 

gaan spelen bij de invulling van de combinatiefuncties. Hiermee kan professionele ondersteuning bij 

cultuureducatie mogelijk worden gemaakt. 

 

5.9 Samenwerking 

De gemeente vindt samenwerking een belangrijk instrument om de doelstellingen te verwezenlijken. De 

gemeente heeft hierin een regisserende rol en de organisaties nemen hierin de verantwoordelijkheid om 

hun beleid en aanpak op elkaar af te stemmen, zodat de effectiviteit toeneemt (faciliteiten, kennis, tijd 

en energie kunnen gedeeld worden) waardoor de uitvoeringskosten omlaag gaan. Ook is samenwerking 

een manier om activiteiten uit te breiden en nieuwe activiteiten te introduceren. Door de activiteiten op 

het gebied van kunst en cultuur inzichtelijk te maken, kan het aanbod op elkaar worden afgestemd en 

worden meer inwoners bereikt. 
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6. Subsidiekader 
 

Met het invoeren van het nieuwe subsidiebeleid per 1 januari 2009 zijn er nieuwe regels van toepassing 

voor het subsidiëren van organisaties. De gemeente beoogt hiermee gerichter te kunnen sturen op de 

doelstellingen binnen de verschillende beleidsterreinen. In de “Kadernotitie Subsidiebeleid” worden 

uitgangspunten voor subsidiëring geformuleerd. Het bereiken van maatschappelijke effecten loopt hier 

als rode draad doorheen. Ook is het van belang dat activiteiten aansluiten op het gemeentelijk beleid.  

 

6.1 Maatschappelijk effect 

Het bereiken van een maatschappelijk effect vormt een voorwaarde voor subsidieverlening. 

Maatschappelijke effecten die in de culturele sector kunnen worden bereikt zijn onder andere verhoging 

van de participatie van inwoners aan de samenleving, versterking van de sociale cohesie, 

cultuurparticipatie en cultuureducatie. Door moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals jeugd, ouderen, 

minima, allochtonen of bijvoorbeeld mensen met een beperking te betrekken bij kunst en cultuur wordt 

(cultuur)participatie bevorderd.  

De omvang van het maatschappelijke effect dat bereikt wordt met een activiteit hangt onder andere 

samen met de concrete prestatie die geleverd wordt. De te leveren prestaties worden in het 

subsidiecontract tussen de gemeente en de organisatie SMART geformuleerd en zijn zodoende meetbaar.  

 

6.2 Subsidievoorwaarden kunst en cultuur 

Om voor subsidiering in aanmerking komen dienen activiteiten te voldoen aan één of meerdere van 

onderstaande subsidievoorwaarden. 

 

• Kwetsbare doelgroepen 

Aansluitend op het gedachtegoed van de Wmo, zijn activiteiten waaraan kwetsbare doelgroepen 

deelnemen subsidiabel. Kwetsbare doelgroepen zijn: kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar, ouderen 

vanaf 65 jaar, inwoners met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking en inwoners met 

een minimuminkomen.  

 

• Samenwerking 

Subsidie wordt ingezet om samenwerking te stimuleren. Projecten waarbij samenwerking met andere 

partijen binnen het (culturele) werkveld wordt bewerkstelligd zijn subsidiabel. Bij een vergelijkbaar 

aanbod van activiteiten geeft de gemeente prioriteit ten aanzien van subsidiering aan de organisatie die 

samenwerkt met andere organisaties.  

 

• Sociale cohesie  

Activiteiten die de sociale samenhang bevorderen zijn subsidiabel. 

 

• Educatie 

Cultuureducatie voor kinderen van 0 tot 18 jaar waarbij de nadruk op vrijetijdsbesteding en culturele en 

kunstzinnige participatie ligt is subsidiabel. Cultuureducatie met professionele kunstbeoefening als 

doelstelling wordt niet gesubsidieerd.  

 

• Demonstratie  

Organisaties die subsidie van de gemeente ontvangen dienen minimaal 1 keer per jaar naar buiten te 

treden, door middel van bijvoorbeeld een optreden of een tentoonstelling. 

 

• Innovatie 

Bij subsidieverlening wordt prioriteit gegeven aan vernieuwende activiteiten. 

 

• Promotie 

Van de organisaties in het culturele veld wordt een actieve opstelling verwacht naar onder andere de 

media om ook via die weg potentieel geïnteresseerden aan te spreken.
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7. Financiën  
 

7.1 Wat gaat het kosten? 

De kosten die kunst en cultuur met zich meebrengen kunnen worden onderverdeeld in de kosten van 

activiteiten enerzijds, en de kosten van accommodaties en voorzieningen anderzijds.  

 

In de begroting 2009-2012 zijn budgetten opgenomen voor uitvoering van activiteiten op kunst en 

cultuurgebied zoals omschreven in deze nota. Voor 2009 is hiervoor een bedrag van € 25,69 per inwoner 

begroot. Lansingerland geeft hiermee relatief weinig uit aan kunst en cultuur.  

In bijlage 5 is een vergelijking opgenomen van uitgaven aan kunst en cultuur door andere gemeenten. 

 

De kosten voor accommodaties en voorzieningen zijn als investeringen in de begroting terug te vinden. 

Op cultureel gebied is bij de Kadernota 2008 een bedrag van € 100.000,- gereserveerd voor de realisatie 

van een kunstproject in het Annie M.G. Schmidtpark. Voor de ontwikkeling van een openluchttheater in 

het Annie M.G. Schmidtpark is, eveneens bij de Kadernota 2008, een budget van € 76.300,- beschikbaar 

gesteld.  

 

Op basis van de visie op kunst en cultuur worden concrete beleidsvoorstellen geformuleerd in een 

uitvoeringsprogramma. Deze beleidsvoorstellen en de financiële consequenties hiervan vormen de basis 

voor de wensen die bij de kadernota 2010-2013 worden ingebracht.  

 

7.2 Op welke wijze kan dit gefinancierd worden? 

 

Subsidiëring 

Een belangrijk instrument dat de gemeente inzet om beleidsdoelen te bereiken is subsidiëring. Uit de 

bijeenkomsten met het culturele veld blijkt ook dat subsidie van de gemeente de belangrijkste 

inkomensbron vormt. Het voortbestaan van organisaties die het cultuurbeleid mede gaan uitvoeren is 

afhankelijk van de financiële steun van de gemeente. 

Uitgangspunt bij subsidieverlening is het nieuwe subsidiebeleidskader, de specifieke beleidskaders uit 

deze Nota kunst en cultuur en de in de meerjarenbegroting beschikbare middelen. 

In 2009 is een bedrag van € 1.260.700,- ingezet voor subsidie aan culturele organisaties. Een relatief 

groot aandeel van dit bedrag wordt ingezet voor openbaar bibliotheekwerk. Met het resterende bedrag 

van € 423.516,- worden de andere culturele organisaties gesubsidieerd. 

De subsidieverzoeken vanaf 2010 worden getoetst aan het nieuwe subsidiebeleid en de beleidskaders 

zoals genoemd in deze nota. Deze uitgangspunten vormen de basis voor de verdeling van het beschikbare 

subsidiebudget. Hierbij wordt conform het nieuwe subsidiebeleid een overgangsperiode van 3 jaar 

gehanteerd. 

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de subsidies aan culturele organisaties in 2009. 

 

Gemeentelijk kunst- en cultuurfonds 

Er wordt een kunst- en cultuurfonds Lansingerland ontwikkeld. Jaarlijks wordt een vast bedrag in een 

bestemmingsreserve gestort. Op deze manier wordt budget opgebouwd om kunst en cultuur in 

Lansingerland vorm te geven en daarmee gefaseerd toe te werken naar het beeld zoals geschetst in de 

Toekomstvisie.  

Criteria voor het gebruik van het cultuurfonds zijn: 

- het betreft blijvende uitingen kunst of cultuur 

- het betreft projecten in Lansingerland 

- er is een aanvullende financiering beschikbaar 

Het besluit om middelen uit het kunst- en cultuurfonds Lansingerland in te zetten wordt genomen door 

de gemeenteraad.  
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Fonds Cultuurparticipatie 

De gemeente kan rijkssubsidie aanvragen via het Fonds voor cultuurparticipatie. Zie hiervoor ook 

hoofdstuk 3.1. Om deel te kunnen nemen aan deze regeling, dient de gemeente een 

cultuurparticipatieprogramma op te stellen, conform de doelstellingen van het fonds. Het Rijk stelt een 

bedrag van € 0,79 per inwoner beschikbaar. Voorwaarde is dat de gemeente eenzelfde bedrag 

beschikbaar stelt. Dit bedrag dient nieuw aan de begroting toegevoegd te worden.  

Om van het Fonds Cultuurparticipatie gebruik te kunnen maken, zal dus een bedrag van € 0,79 per 

inwoner beschikbaar moeten zijn voor nieuwe culturele initiatieven. Op basis van een inwoneraantal van 

52.000 is dit een bedrag van € 41.080,-.  

 

Cultuurkaart 

De cultuurkaart is een digitale, persoonsgebonden kaart waarmee leerlingen in het voortgezet onderwijs 

culturele activiteiten kunnen betalen. Daarnaast dient de cultuurkaart als Cultureel Jongeren Paspoort 

(CJP-pas) waardoor leerlingen korting krijgen op culturele activiteiten. 

Met de cultuurkaart worden leerlingen gestimuleerd om vaker culturele activiteiten te ondernemen, 

zoals een bezoek aan een museum of toneelstuk. Bovendien leren de leerlingen kunst en cultuur te 

verbinden met de vakken die zij op school krijgen.  

Er wordt jaarlijks 15 euro op de kaart gezet dat te gebruiken is bij culturele instellingen zoals musea, 

theaters en bioscopen. Dit tegoed kunnen leerlingen individueel gebruiken maar ook in groepen. De 

docent bepaalt hoe het tegoed wordt ingezet. Dit is afhankelijk van het beleid van de school. 

 

Overige financieringsbronnen 

Een van de uitgangspunten van het subsidiebeleid is de eigen verantwoordelijkheid van organisaties. Dit 

sluit aan op het gedachtegoed van de Wmo waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de burger 

benadrukt wordt. Er worden eisen gesteld aan de professionaliteit en eigen verantwoordelijkheid van 

gesubsidieerde organisaties. Dit betekent dat organisaties, naast subsidie, ook andere inkomsten moeten 

genereren. Onderdeel van het subsidiebeleid is dat verwacht wordt dat deelnemers en leden een eigen 

bijdrage betalen. Verder kan gedacht worden aan onder andere provinciale en rijkssubsidies, fondsen, 

eigen financiering, sponsoring, donatie, bijdragen van schoolbesturen, projectontwikkelaars, 

adverteerders, opdrachtgevers en de kerk. 
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8. Vervolg en evaluatie 
 

8.1 Vervolg 

In voorliggende nota wordt de visie van Lansingerland op kunst en cultuur uiteengezet. Op grond van 

deze visie wordt jaarlijks een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld. In dit uitvoeringsprogramma 

worden beleidsvoorstellen geformuleerd. 

De concrete beleidsvoorstellen uit het uitvoeringsprogramma en de financiële consequenties hiervan 

vormen de basis voor de wensen die bij de kadernota 2010-2013 worden ingebracht.  

 

8.2 Evaluatie 

De Nota kunst en cultuur vormt een eerste visie op kunst en cultuur in Lansingerland met als lange 

termijn doelstelling het beeld dat wordt geschetst in de Toekomstvisie Lansingerland 2040.  

Jaarlijks wordt op basis van de Nota kunst en cultuur een uitvoeringsprogramma opgesteld.  

De visie op kunst en cultuur wordt elke bestuursperiode geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. 
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Bronvermelding 
 

Beleidsdocumenten gemeente Lansingerland: 

 

- Collegeprogramma 2007-2010: Samen bouwen aan Lansingerland  

 

- Toekomstvisie: Lansingerland op weg naar 2040 

 

- Visie algemeen accommodatiebeleid 

 

- Kadernotitie subsidiebeleid: Samen doen, samen delen 

 

- Beleidsnota Wmo deel I: Invulling van en meedoen aan maatschappelijke ondersteuning 

 

- Nota Groen en recreatie: Visie op samenhangende ontwikkeling van groen- en recreatiegebieden 

 

Overige documenten: 

 

- Minister van OCW, Kunst van leven, hoofdlijnen cultuurbeleid, 22 juni 2007 

 

- Provincie Zuid-Holland, Cultuurplan 2009-2012 “Mooi en meedoen”, 25 juni 2008 
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Bijlage 1: verslag bijeenkomsten met het veld 
 

 

10 februari 2009 Lansingerland 5

Stelling:

“Zonder gemeentelijk beleid zijn Kunst en Cultuur 
beter af: het veld reguleert zichzelf!”

• Algemene reactie op de stelling is dat 
vrijwel iedereen het oneens is met deze 
stelling

• Conclusies:

• Partijen hebben elkaar nodig

• Vrije marktwerking in Kunst & Cultuur is 
(nog) niet mogelijk

• Overheidskaders zijn noodzakelijk om te 
kunnen toetsen 

  

 

10 februari 2009 Lansingerland 11

Missie??

Via Kunst & Cultuur en persoonlijke 
ontwikkeling komen tot een 
harmonieuze, leefbare samenleving. 
Hierbij staat ontmoeting in 
Lansingerland centraal.
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10 februari 2009 Lansingerland 6

Meervoudige kaartvraag:

Noem twee doelen die u wilt bereiken 
met Kunst & Cultuur in Lansingerland!

• Diversiteiten ontdekken en 
stimuleren

• Kennismaken met …
• Jeugd stimuleren
• Individuele ontplooiing
• Multifunctionele plaats
• Laagdrempelige toegang
• Muziek maken in L’land
• Platform bieden
• Bewoners gelegenheid geven 
concerten te horen

• Bevorderen gemeenschapszin
• Verbinden diverse groepen
• Ontmoeting

• Culturele educatie voor 
iedereen financieel 
beschikbaar

• Laagdrempelig
• Brede toegankelijkheid
• Omgaan met emotie
• Leefbaarheid bevorderen
• Gevarieerd aanbod
• Grote kunstmanifestaties
• Goede balans tussen 
behoud/doorloop en 
kansen/nieuwe initiatieven

 

 

10 februari 2009 Lansingerland 7

Meervoudige kaartvraag (vervolg) :

Noem twee doelen die u wilt bereiken 
met Kunst & Cultuur in Lansingerland!

• Samen 
zijn/ontmoeten/debat

• Verbondenheid met 
woonplaats door 
bewustwording

• De mens
• Besef eigenheid & diversiteit
• Kunst en Cultuur meer 
zichtbaar maken

• Ontwikkeling kunstobjecten 
in drie kernen

• Informatie/kennis

• Sociale cohesie
• Fascinatie bieden
• Monumentenbeleid
• Muziek maken voor jong en 
oud

• Kunst en Cultuur Onderwijs
• Cultuureducatie
• Bewustwording lokale 
historie

• Stimulering bewustwording 
cultureel erfgoed

• Kennisvergroting bij burgers
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10 februari 2009 Lansingerland 8

Meervoudige kaartvraag:

Noem twee middelen waarmee u uw doel 
bereikt!

• Gemeentelijke financiële 
ondersteuning

• Faciliteren
• Beleid
• Geld
• Samenwerking

• Meewerkende en 
meedenkende gemeente

• Structurele en incidentele 
financiële ondersteuning

• Nadruk op educatie
• Inzet professionals

• Multi culti cultureel 
gebouw/platform

• Openlucht theater
• Centrale expositie ruimte
• Ontmoetingsruimte
• Geld
• Van subsidie tot eigen 
bijdrage

• Samenwerking 
• Samenwerkingsverbanden
• Zingen/repertoire
• Breed aanbod van diverse 
disciplines voor alle inwoners

• Samenbrengen/verenigen

 

 

10 februari 2009 Lansingerland 9

Meervoudige kaartvraag (vervolg) :

Noem twee middelen waarmee u uw doel 
bereikt!

• Theater/gebouw/podium/alge-
meen cultureel gebouw

• Veelzijdig 
aanbod/kunst”gebouw”/commu
nicatie/samenwerking

• Muziekeducatie/ontwikkelen 
schoonheid/esthetiek/educatie/ 
introductie bij jeugd/goed 
muziekonderwijs/leren/groeien/
lezen/literatuur

• Zangcultuur bij 
jeugd/muziektraditie/K+C 
toegankelijk 
maken/creativiteit/zelf doen

• Behoud maatschappelijk 
historische waarde/behoud 
cultuurhistorie

• PR
• Samenspraak en propaganda
• Monumenten beleid
• Projecten waarmee historische 

bronnen zichtbaar worden
• Lezingen
• Tentoonstellingen
• Vakbekwame mensen
• Inzet professionals en vrijwilligers
• Historisch lokaal onderzoek
• Voor en door kinderen zelf
• Huisvesting en financiële 

ondersteuning gemeente
• Actieve participatie
• Cultuureducatie
• Educatie via publicaties
• Ontwikkelen lesprogramma’s 

(gezamenlijk)
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10 februari 2009 Lansingerland 10

Meervoudige kaartvraag:

Waar komt het geld vandaan? Noem 2 bronnen

• Gemeente

• Subsidies

• Fondsen

• Contributies van leden

• Bezoekers/deelnemers

• Cursisten

• Samenleving (economisch 
platform, indiv. Burgers)

• Eigen financiering

• Schoolbesturen

• Sponsoring

• Projectontwikkelaar

• Adverteerders

• Winkeliersvereniging

• Opdrachtgevers

• Overheid breed

• Kerk

 

 

10 februari 2009 Lansingerland 13

Enkele kaartvraag:

Wat u nog kwijt ‘moet’!

• Een gemeente die met ons meedenkt en 
niet tegenwerkt

• Dynamische permanente zoekhouding naar 
K+C-vormen in lansingerland

• Binnen beleid ook aandacht voor 
ontwikkelen ‘popbeleid’ (jongeren/ 
diverse doelgroepen)

• Beleid voor jeugd en volwassenen?
• Tijdpad van alle activiteiten en besluiten 

en hoe wordt het beleid op korte termijn 
uitgevoerd?

• Meer duidelijkheid naar de verenigingen
• Papierwinkel aan vragen vereenvoudigen
• Is er een tijdpad voor het beleidsplan?
• Open monumentendag
• 4-jaarlijkse herwaardering gem. 

beleidsnota

• Regie rol v.d. gemeente om K+C en 
Economisch platform bij elkaar te brengen

• Op deelgebieden met elkaar verder 
spreken

• Graag ook reacties van andere groepen 
(jeugd/vrijwilligers)

• ‘ik blijf het proces volgen’
• Graag vervolggesprek in kleinere groep(?)
• Duidelijk aanspreekpunt binnen de 

gemeente
• Aandacht geven aan individuele 

kunstenaars
• Cultuurklusser
• Zuinig zijn op wat al tot stand is gekomen 

voordat nieuw beleid werd geformuleerd
• Aandacht voor plezier bij cultuureducatie 

staat voorop
• www.3b-cultuurpunt.nl
• Kunst en cultuur kun je ook gebruiken om 

de gemeente te ‘verkopen’
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10 februari 2009 Lansingerland 14

Evaluatie

• Benieuwd naar het vervolg
• Goede insteek
• Oké
• Waar blijft onze input??
• Start van deze sessie was een 

vraagteken, daarna positieve 
bijeenkomst

• Goede 1e aanzet
• Vervolg graag communiceren
• Klankbordgroep
• Zinnig, maar dient wel vervolgd 

te worden
• Meer ruimte voor discussie en 

gelegenheid om onderling te 
brainstormen

• Goed
• Benieuwd naar vervolg/nota
• Als begin goed, vervolg gewenst
• Zinvolle start, zoeken naar 

verbondenheid
• Goede vorm, geeft beeld wat er 

leeft
• Goede timing 
• Hoop dat er wat mee gedaan 

wordt
• Kort voorstelrondje gemist
• Goede interactie
• Duidelijk, maar ambtelijk
• Gevoel dat we samen tot iets 

moois kunnen komen in de 
toekomst

 

 

10 februari 2009 Lansingerland 15

Evaluatie:(vervolg)

• Plezierig om anderen te horen en te 
ontmoeten

• Leuke bijeenkomst
• Benieuwd naar het totaal resultaat
• Mooie vorm
• Nieuwsgierig naar uitkomsten 
andere bijeenkomsten

• Prettig, deze actieve vorm
• Goede bijeenkomst
• ‘ik vertrouw op een goed 
cultuurbeleid’

• ‘dat er een constructief kunst en 
cultuurbeleid ontwikkeld wordt’

• ‘dat er een goed beeld gevormd is 
door de gemeente wat er leeft bij 
de verenigingen

• Komt er feedback naar ons?
• Voelde me niet thuis
• Bij aanvang meer kaders stellen 
(informatie overdracht)

• Interessant, te kort, vervolg 
meetbaar?

• Zinvolle avond, goede 
argumenten

• Hopelijk kunt u de raad ook 
overtuigen

• Een duidelijk vervolg op deze 
bijeenkomst, met kernzaken 
waar beleid zich op gaat richten
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Bijlage 2: reactie klankbordgroep op de nota 
 

Tijdens de bijeenkomsten met het veld is het initiatief ontstaan om een klankbordgroep op te richten. 

Deze klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van het culturele veld, adviseert de 

gemeente over de inhoud van de Nota kunst en cultuur.  

De reactie van de klankbordgroep op de Nota kunst en cultuur ongewijzigd opgenomen. 

 

1. Algemeen 

 

De klankbordgroep Kunst en Cultuur (KBG) vormt geen formele vertegenwoordiging van elk der 46 

aangeschreven verenigingen, stichtingen, organisaties in de gemeente. Zij acht zich wel een 

representatieve groep uit het veld.  

 

De KBG neemt afstand van het laatste deel van haar doelstelling als omschreven in para 1.3: "draagvlak 

creëren voor de visie op kunst en cultuur bij een afvaardiging van het culturele veld". 

Echter, een deel van de leden is wèl bereid een kritische gesprekspartner van de gemeente te vormen bij 

de verdere ontwikkeling en/of uitvoering van de gemeentelijke visie op kunst en cultuur.  

 

De KBG betoont haar: 

a. waardering voor de nota, die in het algemeen een beeld geeft van de huidige situatie en die de 

gemeentelijke doelstellingen schetst voor de verre toekomst; 

b. waardering voor het initiatief van de gemeente om in overleg te treden met het veld; 

c. waardering voor het open en laagdrempelig overleg met de wethouder en stellers van de nota; 

d. begrip voor de tijdsklem bij de betrokken ambtenaren. Het gevolg is echter geweest dat de 

voorbereiding door de KBG voor het overleg met de gemeente, altijd in haast moest worden 

gedaan. 

 

2. Nota 

 

De nota komt voort uit afspraken bij de gemeentelijke fusiebesprekingen, maar zet vervolgens geen 

duidelijke koers uit. De KBG onderkent de gebruikelijke procedure via de kadernota 2010-2013, maar 

mist thans de passende instructies voor deze volgende stap. 

 

De KBG heeft daarom het volgende inhoudelijk commentaar op de nota: 

Naast de verwijzingen aan de nota "Lansingerland op weg naar 2040" (ver weg en vaag), wordt geen koers 

voor bv. de eerste 4 jaren met meetbare doelen uitgezet. Op deze wijze wordt de wèl in de nota "nodig 

geachte inhaalslag" vooralsnog niet ingezet. 

 

3. De KBG merkt op dat  

 

a. in de huidige achterstandsituatie een inhaalslag op gebied van kunst en cultuur nodig is. Zonder 

deze inhaalslag zullen nieuwe bewoners afhaken en hun heil zoeken in de omliggende grote 

steden; dan wel teruggaan naar- of blijven bij- verenigingen in hun vroegere woonplaats; 

 

b. behoefte bestaat aan een multifunctioneel en overdekt theater, mogelijk te realiseren in 

samenwerking met nog te bouwen middelbare schoolgebouwen. Voor dit laatste is spoedig 

overleg met de betreffende schoolbesturen gewenst; 

 

c. voor de vulling van het gemeentelijk cultuurfonds mede gebruik kan worden gemaakt van een 1% 

regeling voor (nieuw-) bouwprojecten, zoals thans gebeurt in enkele andere gemeenten; 
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d. in vrijwel geheel Berkel en Rodenrijs accommodaties ontbreken, beschikbaar voor verenigingen 

op gebied van kunst en cultuur. Zaak is tevens het betaalbaar houden van incidenteel in te huren 

accommodaties voor activiteiten; 

 

e. gebruikmaking van het Fonds voor Cultuurparticipatie, 100% extra rijksbijdrage levert; 

 

f. het cultuurhistorisch erfgoed niet alleen wordt gevonden in monumenten en archeologische 

artefacten, maar dat het hier ook gaat om overlevering uit geschreven en ongeschreven bronnen 

en om beeldmateriaal, waaruit blijkt hoe het leven er in het verleden uit zag. 

Cultuurhistorisch erfgoed leeft zeker ook in de activiteiten van verenigingen, stichtingen en 

instellingen, die vele decennia lang vorm en inhoud hebben gegeven aan het culturele leven in 

de drie kernen van de gemeente. Niet onderschat mag worden hoeveel zij mede bijdragen aan 

cultuureducatie van inwoners uit alle leeftijdsgroepen. Helaas werd de subsidie voor deze 

instellingen in achterliggende jaren structureel ingeperkt en zwaar afgebouwd, met in enkele 

gevallen terminale gevolgen; 

 

g. in tegenstelling tot de toezegging van de wethouder op 13 januari 2009 in de commissie Burger 

en Samenleving, het openluchttheater in de nota niet specifiek aan bod is gekomen. Inhoudelijk 

is de wens daartoe niet aan de orde geweest. De KBG ziet met belangstelling uit naar de 

uitkomst van het neutraal en gedegen onderzoek dat gaande is. 

 

4. Nadere praktische voorstellen 

 

a. de KBG stelt voor nota te nemen van de publicatie "Amateurkunstbeleid OK, een handreiking 

voor gemeenten". Deze nota is gemaakt door de stichting Kunstfactor en de VNG, in 

samenwerking met het Ministerie van OCW; 

 

b. de KBG stelt voor – gelet op het streven om in 2040 om een cultureel aantrekkelijke gemeente te 

zijn geworden – tevens gebruik te maken van het talent van de professionele kunstenaars binnen 

Lansingerland, bij het realiseren van kunstwerken in de openbare ruimte of in openbare 

gelegenheden. Ook bij de aankleding van kamers in het nieuwe gemeentehuis en andere 

gemeentelijke gebouwen zou een goed uitgangspunt kunnen zijn, eerst eens te kijken in de 

collecties van de inwonende kunstenaars. Op deze manier kan de gemeente een mooi erfgoed 

opbouwen voor de toekomst en worden tegelijkertijd plaatselijke kunstenaars ondersteund en 

geprikkeld; 

 

c. aannemend dat de oude BKR reeds heeft geleid tot gemeentelijk kunstbezit, valt ook wellicht 

mede hieruit een selectie te doen. Voorts een goede gelegenheid om dit kustbezit te saneren; 

 

d. de gemeentelijke visie m.b.t. kunst en cultuur zou zichtbaar moeten zijn voor burgers, zeker als 

zij een bezoek brengen aan het gemeentehuis. De sfeer die dat gebouw gaat uitademen kan al 

direct een afspiegeling zijn van de nota 2040 voor de burgers en de bestuurders. Kunst kan 

mensen leren om opnieuw te kijken naar reeds bekende zaken … een belangrijk kenmerk van een 

goed bestuurder; 

 

e. periodiek rondetafel overleg met vertegenwoordigers van alle culturele activiteiten zal 

waardevolle informatie-uitwisseling over vele aspecten opleveren.  

 

De KBG zal na vaststellen van de nota door de gemeenteraad haar functioneren beëindigen.  

Maar enkele leden zijn bereid zich te beraden op een eventuele voortzetting van een representatieve 

vertegenwoordiging van de verenigingen in een overkoepelend convenant. 
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Bijlage 3: resultaat vragenlijst 
 
Aanvullend op de bijeenkomsten die georganiseerd zijn voor het culturele veld, hebben alle culturele 

organisaties een vragenlijst ontvangen. 52 % van de organisaties heeft deze vragenlijst ingevuld.  

Onderstaand zijn de resultaten van deze vragenlijst verwerkt. 

 

Tot welke discipline hoort uw organisatie? 

29%

22%
10%

10%

10%

10%

3%

3%

3%

amateuristische

kunstbeoefening

cultuurhistorie en

archieven

beeldende kunst en

vormgeving

cultuureducatie

podiumkunsten

culturele agenda

media en film

bibliotheekwerk

popfestival
 

 

Welke activiteiten organiseert u? 

uitvoering/voorstelling 32% 

repetities 15% 

cursussen/workshops 10% 

tentoonstellingen 10% 

excursies 8% 

wedstrijden 5% 

cultuureducatie 5% 

sociale vaardigheidstrainingen 3% 

bibliotheekwerk 3% 

radio, tv, internet 3% 

beheer & onderhoud 3% 

evenementen 3% 

 

In welke kern vinden deze activiteiten plaats? 

Berkel en Rodenrijs 36% 

Bergschenhoek 35% 

Bleiswijk 24% 

Rotterdam 5% 
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Op welke doelgroepen bent u hoofdzakelijk gericht? 

4%
15%

16%

20%

29%

16% jeugd 0-4 jaar

jeugd 4-12 jaar

jeugd 12-16 jaar

jeugd 16-23 jaar

volwassenen

ouderen

 
 

Hoeveel leden heeft uw organisatie/hoeveel deelnemers bereikt uw organisatie? 

Het aantal leden/deelnemers varieert van 40 leden van enkele muziekverenigingen en koren, tot 12.000 

leden van de bibliotheek. 

 

Hoeveel vrijwilligers zijn er actief bij uw organisatie? 

Het aantal vrijwilligers bij een organisatie varieert van geen tot 85. Stichtingen en verenigingen hebben 

veelal een vrijwillig bestuur, aangevuld met vrijwilligers die activiteiten organiseren. 

 

Werkt u samen met organisaties in het culturele veld? 

De meeste organisaties werken samen met andere organisaties, soms incidenteel, maar ook structureel. 

Organisaties waar veel mee wordt samengewerkt zijn muziekscholen en -verenigingen, de bibliotheek en 

de oudheidkundige verenigingen.  
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Bijlage 4: overzicht culturele subsidies 
 

Voor het jaar 2009 zijn onderstaande subsidies verleend aan culturele organisaties.  

 

Organisatie Subsidie 2009 

  

Stichting 3B-Bibliotheek € 837.184,00 

Stichting Muziekschool Lansingerland € 148.796,00 

Stichting RTV Lansingerland € 22.446,80 

Vereniging Interkerkelijk Koor Bleiswijk € 1.275,00 

Muziek- en toneelvereniging Crescendo € 20.827,73 

Stichting Musica Inaudita € 3.500,00 

Atalanta Majorette vereniging € 1.200,00 

Muziekvereniging Helicon € 5.830,00 

Young Voices  € 1.125,00 

Jeugdtheater Hofplein  € 33.886,00 

Stichting Muzische Vorming Bergschenhoek € 50.762,00 

Stichting Muzische Vorming Berkel en Rodenrijs € 10.968,00 

Jodocus schoolfestival  € 2.275,00 

Muziekvereniging Concordia € 76.772,00 

Oudheidkundige Vereniging Bleiswijk € 11.592,79 

Vereniging voor tekenen en schilderen Bleiswijk € 2.260,00 

Stichting Rottepop € 30.000,00 

Totaal € 1.260.700,32 

 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verdeling van de subsidie naar onderwerp. 

 

Culturele subsidies 2009

66%

17%

1%

12%
2%2%

Openbaar

Bibliotheekwerk

Cultuureducatie

Cultuurhistorisch

erfgoed

Amateuristische

kunstbeoefening

Cultuurmanifestaties

Media
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Bijlage 5: vergelijking gemeentelijke uitgaven aan kunst en cultuur 
 
Om een inschatting te kunnen maken van de hoogte van de uitgaven aan kunst en cultuur in 

Lansingerland, wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de uitgaven in andere gemeenten. 

 

De tabel is ingevuld op basis van beschikbare gegevens van vergelijkbare gemeenten wat inwoneraantal 

betreft. 

 

Uitgaven aan kunst en cultuur per inwoner: 

 

Gemeente 
Aantal inwoners op 
peildatum 2005 2007 2009 

Vlaardingen 73.730 € 69,00      

Hoorn 68.000 € 75,00      

Purmerend 68.500 € 64,00      

Almelo 72.000 € 61,00      

Hilversum 83.000 € 53,00      
Capelle aan den 
IJssel 60.000   € 61,66    

Waalwijk 45.000     € 85,73  

Pijnacker-Nootdorp 45.000   € 25,63 

Lansingerland 51.022     € 25,69  

Zoetermeer 120.000   € 112,93 

 

 

Onderstaande afbeelding geeft een overzicht van de overheidsuitgaven aan kunst en cultuur in 2006. In 

2006 heeft de overheid totaal een bedrag van € 3.227 miljoen aan kunst en cultuur besteed. 

 

Overheidsuitgaven kunst en cultuur 2006 

Rijk

45%

Provincies

10%

Gemeenten

45%

 

Bron: CBS 
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Bijlage 6: culturele accommodaties in Lansingerland 
 

In onderstaande accommodaties in Lansingerland kunnen culturele activiteiten plaats vinden. 

 

Berkel en Rodenrijs: 

 

Bibliotheekgebouw   Nieuwstraat 25 

Cultureel centrum ’t Manneke  Leeweg 33 

Woonzorgcentrum de Oudelandse Hof Oudelandselaan 226 

Zalencentrum Rehoboth   Wilhelminastraat 2 

De Ark     Oranjestraat 2 

 

Bergschenhoek: 

 

Bibliotheekgebouw   Notaris Kruytstraat 10 

Het Polderhuis    Bergweg Noord 1 

Het Spectrum    Groeneweg 47-53 

Buurthuis ’t Schooltje   Rottekade 83 

 

Bleiswijk: 

 

SSC de Snip    Dorpsstraat 7 

MKC ’t Web    Nachtegaallaan 4 

De Craenenborgh   Götzenhainsingel 5 

 


