
Gemeente Maashorst

Cultuurcafé 
Ontdekkingstocht naar nieuw cultuurbeleid

Welkom



Programma

19.40 Opening

19.45 Plenaire aftrap
- Korte schets huidige culturele veld
- Nieuw cultuurbeleid: aanleiding, proces en uitgangspunten
- Verwachtingsmanagement
- Doel van dit cultuurcafé en uitleg gesprekstafels

20.10 Gesprekstafels

21.25 Plenaire terugkomst
- Korte schets input gesprekstafels
- Vervolgstappen

21.45 afsluiting



Schets culturele veld

• Groot aanbod culturele activiteiten en organisaties voor jong en oud

> Zo’n 60 culturele verenigingen en stichtingen die aanbod verzorgen in o.a. muziek, 
schilderen, fotografie, theater

> Meerdere podia, waaronder poppodia en theaters

> Een museum en andere plekken waar exposities worden gehouden

> Een centrum voor cultuureducatie en diverse programma’s op scholen

> Tal van commerciële cultuurmakers, zoals muziekscholen en kunstenaars

> Een bibliotheek met vestigingen en programma’s in                                                      
meerdere kernen



Schets culturele veld
• Diverse regelingen, o.a.

> Voormalig Landerd
– Ledensubsidie
– Deelverordening muziekkorpsen
– Deelverordening Muzis en Theaterspoor

> Voormalig Uden
– Subsidieregeling MO vrijwilligers (ledensubsidie)
– Subsidieregeling Cultuurfonds Uden

• Totale omvang cultuurmiddelen: circa 4,2 miljoen
Opgebouwd uit: 
> ‘Vast geld’ in meerjarige subsidies/afspraken
> Subsidies aan verenigingen o.a. voor leden
> Stimuleringsregelingen zoals cultuurfonds
> Culturele accommodaties (beheer panden)
> Ambtelijke capaciteit



Nieuw cultuurbeleid 

Aanleiding
• Vanaf 1 januari 2022: nieuwe gemeente Maashorst

• Nieuw beleid verplicht (Wet algemene regels herindeling = Wet Arhi)
> Voormalige gemeente Uden had verouderd cultuurbeleid (2012-2016)
> Voormalige gemeente Landerd had geen cultuurbeleid

Proces
• Uitgebreid traject: mei 2022 t/m mei 2023

• Opgedeeld in twee fases
> Fase 1: ambitie- en kadernota mei t/m november 2022

> Fase 2: beleidsvisie december 2022 t/m mei 2023

• Iedere fase kent tenminste één hoor- en wederhoor moment met                                            
stakeholders



Nieuw cultuurbeleid 

Uitgangspunten

• Het nieuwe beleid heeft een looptijd van 2024 tot en met 2030. Op deze manier creëren 
we rust, continuïteit en de mogelijkheid om in meerdere jaren een sterke basis te creëren.

• Het nieuwe beleid heeft betrekking op: kunstdisciplines, cultuureducatie, bibliotheekwerk, 
musea, culturele accommodaties en culturele initiatieven en –evenementen.

• Het nieuwe beleid gaat niet over: lokale omroep/media, cultureel erfgoed/ 
geschiedbeoefening (heemkunde),, archeologie, monumenten en landschapsarchitectuur

• De gemeente heeft vooral een stimulerende en coördinerende rol.                                                       
Op onderdelen faciliterend. Lokale culturele organisaties dagen                                                              
we uit ondernemerschap te tonen en proactief te zijn. 



Verwachtingsmanagement

• Het cultuurbeleid ontwikkelen we mede op basis van gesprekken met lokale 
cultuurmakers en cultuuraanbieders. 

➢ Stakeholders hebben een raadplegende rol: we verzamelen de ideeën, wensen, 
meningen en voorkeuren. Op basis hiervan bepaalt de gemeente de inhoud van het 
nieuwe beleid. Het kan dus zijn dat de gemeente anders besluit dan waar 
stakeholders voor pleiten.

• Het streven is om het nieuwe cultuurbeleid budgetneutraal te realiseren, gebaseerd op 
de gezamenlijke middelen voor cultuur van de voormalige gemeenten Uden en 
Landerd.

➢ Dit betekent dat we scherpe afwegingen moeten maken. Niet                                        
alles kan. 



Doel van dit cultuurcafé

Hoe werken de gesprekstafels?
• U verdeelt zich over de drie tafels.

• In 3 rondes van 25 minuten gaat u in gesprek over de thema’s. Tussendoor wisselen

• Iedere tafel is voorzien van tafellakens om gedachten/ideeën op te schrijven. 

• Na de 3 rondes komen we weer bij elkaar voor een plenaire afsluiting. 

Doel
Samen dromen en ideeën op tafel leggen. Alles mag geopperd worden ook al lijkt het niet 
direct realistisch. 

Het gaat er niet om de dromen en ideeën al uit te werken of                                                                  
keuzes te maken. 



Uitkomst mentimeter, cultuurcafé 4 juli 2022



Uitkomst mentimeter, cultuurcafé 13 juli 2022



Gesprekstafels

Tafel 1: Cultuureducatie

Tafel 2: Cultureel verenigingsleven

Tafel 3: Culturele infrastructuur





Gemeente Maashorst

Dank voor uw komst!


