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Betreft : Planning uitvoering cultuurnota 

Aan : Leden van de commissie Sociaal Domein 

T.b.v. : Commissie van dinsdag 24 november 2020 

Van : Marlous Verbeek 

Behandelaar: Angelique Dijkers 

Datum : 13 november 2020 

 

 

Op 27 februari heeft de gemeenteraad ingestemd met het initiatiefvoorstel Cultuurnota 2020-

2023 van de raadswerkgroep kunst & cultuur. In mei heeft u het plan van aanpak voor de 

uitvoering van de ambities van de nota ontvangen.  

 

In de bijlage vindt u de stand van zaken van deze planning. 

 

 

 



 

 

STAND VAN ZAKEN PLAN VAN AANPAK CULTUURNOTA 

 

Zoals vermeld in de cultuurnota is het streven om de onderstaande ambities uiterlijk in 2023 te 

realiseren. Eind 2021 zal er een voortgangsevaluatie plaatsvinden. Dit is de stand van zaken op 

9 november 2020. 

 

1.  Bestaande en nieuwe culturele activiteiten stimuleren en faciliteren en het 

subsidiebeleid transparant en inzichtelijk maken.  

Hulp van de gemeente kan bestaan uit actief meedenken, helpen met een 

vergunningsaanvraag, mensen bij elkaar brengen. Een culturele activiteit moet zich in principe 

zelf financieel kunnen bedruipen, maar soms kan een (incidentele) subsidie nodig zijn om de 

activiteit te laten slagen, waarbij er naast de bestaande incidentele en structurele subsidies ook 

ruimte moet zijn voor incidentele aanvragen die snel en eenvoudig worden afgehandeld. De 

gemeente zal culturele instellingen jaarlijks informeren dat zij tijdig hun subsidie moeten 

(her)aanvragen. Bekijk de subsidieverordening voor meer informatie.  

Middel: transparant en inzichtelijk maken van het subsidiebeleid.  

Kosten: geen extra kosten – budget blijft gelijk  

Planning: vanaf het tweede kwartaal van 2020 informeren we organisaties tijdig over de 

(her)aanvraag van subsidie en het vaststellen van de subsidie. Het komt ook duidelijker op de 

nieuwe website te staan. Daarnaast denken we actief mee, proberen we partijen met elkaar te 

verbinden en helpen o.a. bij vergunningsaanvragen. Organisaties in het culturele werkveld 

worden (o.a. via het op te richten cultuurplatform) gevraagd naar hun behoeften op dit gebied.  

 

2.  Meer zichtbaarheid en synergie door samenwerking door een cultuurplatform.  

Uit het raadspodium bleek dat er behoefte is aan meer interactie tussen de verschillende 

aanbieders op gebied van cultuur. Dit wordt ambtelijk ondersteund door het faciliteren van een 

cultuurplatform om de lokale culturele structuur te versterken, bijvoorbeeld met een 

gezamenlijke agenda en een uitmarkt als aftrap voor het culturele jaar.  

Middel: faciliteren cultuurplatform.  

Kosten: ca. € 4.500,- per jaar  

Planning: inmiddels is er een kerngroep voor het cultuurplatform opgericht, bestaande uit 

deelnemers vanuit bibliotheek HLB, de Vrijwilligerscentrale, het Woonkamerfestival, het Huizer 

Museum en de beleidsmedewerker cultuur. Deze kerngroep is in gesprek over de doelen op 

korte en langere termijn en de taakverdeling, welke partijen erbij betrokken worden, welke 

uitingen er ingezet kunnen worden etc. Ook wordt onderzocht in hoeverre de werkwijze en 

ervaringen van het Sportplatform gebruikt kunnen worden. Het streven is om miv de 2021 als 

cultuurplatform regelmatig bij elkaar komen om dit verder te bespreken en actiepunten op te 

pakken.    

 

3. Het streven is een bibliotheek die haar verbindende kracht op gebied van 

cultuur(educatie) en culturele ontmoetingsplaats nog verder vergroot.  

De bibliotheek blijft een laagdrempelige voorziening die een centrale plaats in de gemeenschap 

heeft. De bibliotheek is niet alleen een plek om boeken, kunst en meer te lenen, maar ook een 

ontmoetingsplaats voor iedereen.  

Middel: opnemen in de nieuwe prestatieafspraken met bibliotheek.  

Kosten: bestaand budget   

Planning: de bibliotheek heeft een meerjarenplan opgesteld voor 2021-2024 waarin deze 

uitgangspunten uitgebreid vermeld staan. Hierop baseren we de jaarlijkse subsidieprestaties.  

 

 



 

 

4. Uitbreiding theaterfunctie en mogelijke verdere ontwikkeling Huizer Museum 

onderzoeken en presenteren in tweede helft 2020.  

Met onderzoeken nagaan of vergroten en verhuizen van het Huizer Museum haalbaar is. In 

deze onderzoeken moeten de volgende onderdelen in ieder geval worden meegenomen:  

1. Nut en noodzaak voor vergroten en verhuizen;  

2. Onderzoeken of een multifunctionele theaterzaal/ruimte onderdeel kan zijn van de eventuele 

nieuwbouw;  

3. Een kostenraming. Door in te zetten op een multifunctioneel gebouw ontstaan er meer 

mogelijkheden voor kunst, cultuur en educatie en kan de samenhang tussen de diverse 

aanbieders van cultuur in Huizen worden vergroot.  

Budget: € 40.000,=  

Planning: het plan van aanpak voor het onderzoek is vastgesteld. In overleg met het Huizer 

Museum worden offertes opgevraagd bij verschillende bureaus. De verwachting is dat het 

onderzoek begin 2021 kan worden uitgevoerd en Q3 2021 is afgerond.   

 

5. Samenwerking en verbinding tussen de musea in de regio versterken. Behouden van de 

regioconservator voor ondersteuning en het versterken van het Huizer Museum en het 

waarborgen van goede samenwerking en verbinding tussen regionale musea en betrokken 

gemeenteambtenaren.  

Middel:  

• na gedegen evaluatie begin 2020 wordt het besluit genomen om voor een met de Regio 

afgestemde termijn geld beschikbaar te stellen voor behoud van de regioconservator 

met de mogelijkheid om te verlengen, wederom na evaluatie. 

• Inzetten op meer samenwerking tussen de regiogemeenten (op bestuurlijk en ambtelijk 

niveau).  

Kosten: De totale regionale gemeentelijke bijdrage in 2020 is € 60.000 en in 2021 € 40.000. 

Het Huizer aandeel hierin is in  2020 € 9.812 en in 2021 € 6.541. Incidentele dekking voor de 

regioconservator is voor 2020 en 2021 gevonden binnen de onbenutte ruimte van de 

cultuurbudgetten. Zie hiervoor ook de besluitvorming over de maatregelen voor het sluitend 

krijgen van de begroting.   

Planning:  

• I.v.m. bezuinigingen stopt onze gemeentelijke bijdrage aan de regioconservator na 

2021. Mogelijk bieden landelijke fondsen zoals het Mondriaanfonds extra inkomsten 

voor de regiogemeenten.  

• In diverse regionale overleggen blijven we de samenwerking tussen gemeenten 

bespreken en indien mogelijk wordt de samenwerking uitgebreid. 

 

6. Jeugd en jongeren in contact laten komen met cultuur. Gebruik maken van de bestaande 

ingangen met als doel om cultuur dichter bij de jeugd te brengen. Vanaf 2020 in gesprek gaan 

met jongeren zelf om hun cultuurbeleving en behoeftes te leren kennen. Hieruit een actielijst 

opmaken, concretiseren en zo snel mogelijk gaan uitvoeren.  

Middel: ga in gesprek met aanbieders van cultuur voor de jeugd en de jeugd zelf. Maak 

hiervoor gebruik van bestaande ingangen in Huizen, zoals bibliotheek, ckv docenten, 

muziekscholen, etc..  

Budget: € 10.000,= per jaar.  

Planning:  

Op 5 november heeft de raad een motie aangenomen met daarin de opdracht om  

• in samenwerking met de bestaande en met nieuwe partners zoals de Atelierroute, de 

muziekschool en eventuele anderen, te onderzoeken of de bibliotheek het voortouw kan 

nemen in de cultuureducatie (inclusief kunsteducatie) voor alle jongeren, zowel van 

basisscholen als van het voortgezet onderwijs; 



 

 

• over de uitkomsten van het onderzoek te rapporteren aan de commissie sociaal domein 

uiterlijk in haar vergadering van maart 2021; 

7. Alle scholieren in Huizen op een laagdrempelige manier in aanraking laten komen met 

muziek, kunst en cultuurhistorie.  

Veranker educatie op gebied van cultuur in lesprogramma’s en zorg voor een goed Huizer 

cultuurprogramma. Zorg voor goede informatie over het cultuureducatie aanbod in Huizen. Alle 

kinderen in Huizen tot 13 jaar kunnen een gratis bibliotheekpas krijgen. Er is inmiddels al een 

solide basis, deze benutten en verder uitbreiden.  

Middel: sluit aan bij de bestaande initiatieven in Huizen, het regionale educatieplan en waar 

mogelijk uitbreiden met nieuwe initiatieven.  

Kosten: bestaand budget.  

Planning:  

Op 5 november heeft de raad een motie aangenomen met daarin de opdracht om  

• in samenwerking met de bestaande en met nieuwe partners zoals de Atelierroute, de 

muziekschool en eventuele anderen, te onderzoeken of de bibliotheek het voortouw kan 

nemen in de cultuureducatie (inclusief kunsteducatie) voor alle jongeren, zowel van 

basisscholen als van het voortgezet onderwijs; 

• over de uitkomsten van het onderzoek te rapporteren aan de commissie sociaal domein 

uiterlijk in haar vergadering van maart 2021; 

8. Onderzoek doen naar de erfgoedwaarde met als doel het voorkomen van het 

verdwijnen van cultuurhistorisch erfgoed van Huizen.  

Meer aandacht voor ons cultuurhistorisch erfgoed, door in te zetten op behoud, beschrijving en 

het actief onder de aandacht brengen van het Huizer materieel en immaterieel erfgoed.  

Middel: wanneer de gelegenheid zich aandient of bij een gericht initiatief, erfgoedwaarde laten 

bepalen door externe, vakkundige partijen zodat een onderbouwd besluit kan worden genomen.   

Kosten: PM  

Planning: doorlopend wordt als de gelegenheid zich aandient of bij een gericht initiatief, de 

erfgoedwaarde bepaald. Bijvoorbeeld bij de oude begraafplaats. 

 

9. Alle gemeentelijke (kunst)werken in de openbare ruimte in goede conditie te houden, 

zodat ze het waard blijven om gezien te worden en om hoge kosten van achterstallig 

onderhoud op termijn te voorkomen.  

Onderhoud van beelden, monumenten en andere objecten van beeldende kunst van de 

gemeente door middel van een beheerplan en een daarmee samenhangend jaarlijks budget.  

Middel: meerjarenonderhoudsplan gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte maken en 

uitvoeren.  

Kosten: € 25.000,= voor 4 jaar voor groot onderhoud en achterstallig onderhoud en het doen 

van nader onderzoek naar het benodigde onderhoudsniveau op basis waarvan een 

meerjarenonderhoudsplan kan worden opgesteld.  

Planning: in het eerst kwartaal van 2021 (dit was het derde kwartaal van 2020) stellen we op 

basis van de inventarisatie door Kunstwacht uit 2018 een onderhoudsplan op met het 

benodigde jaarlijkse budget. Hierin worden ook de herdenkingsmonumenten meegenomen. 

Daarna gaan we het onderhoudsplan uitvoeren. De kunstadviescommissie wordt hier ook bij 

betrokken.  

 

10. Versterken van beleidsterrein kunst en cultuur door verbinding te zoeken met andere 

beleidsterreinen, zoals recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening en economie zowel 

binnen Huizen als binnen de regio.  

Een initiatief als het GEO-park Gooi en Vecht dat mogelijk een Unesco-status krijgt, biedt 

mogelijk ook voor onze cultuurhistorie en het museum extra kansen.  



 

 

Middel: betrek cultuur bij planvorming waar mogelijk in samenhang met economie, toerisme en 

recreatie en ruimtelijke ontwikkelingen zoals de kustvisie.  

Kosten: geen. 

Planning: vanaf 2020 worden doorlopend verbindingen met andere beleidsvelden onderzocht 

en uitgewerkt.  

 


