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Een nieuwe kadernota over Kunst en Cultuur, een belangrijk onderwerp binnen de samenleving.
Kunst en Cultuur verbindt, brengt mensen samen en laat inwoners met plezier wonen en verblijven
in de gemeente Venray. Een doordacht kunst en cultuurbeleid is zelfs inzetbaar voor meerdere
sociale domein onderdelen om beschikbare budgetten breder in te zetten.
Als adviesraad hebben we het als plezierig ervaren om nauw contact te hebben met de betreffende
beleidsambtenaren. In de afgelopen maanden is er via online afspraken nagedacht over de richting
die er ingeslagen wordt. De richting die de gemeente voor ogen heeft en de richting die de
adviesraad voor ogen heeft. De adviesraad is op zijn beurt weer in de juiste richting geduwd door de
inwoners van Venray die in de schil actief zijn.
Om tot dit advies te komen is het voortraject van toegevoegde waarde geweest en werd er vanuit
wederzijds respect gesproken en gediscussieerd. Hiervoor willen we de betreffende ambtenaren
danken voor de fijne samenwerking.
Positieve verbeteringen
In het voortraject zijn diverse adviezen overgenomen, hieronder staan enkele voorbeelden en dit
stemt de adviesraad tot tevredenheid dat er ook geluisterd wordt naar deze input. Dat getuigt
wederom van de prettige samenwerking.
Meegenomen in de nieuwe kadernota zijn o.a.
•
•
•
•
•
•

Het toevoegen van de jongerencentra.
Het naar een hoger niveau tillen van Cultuur in de klas.
Een aanpassing bij het onderdeel voor- en naschoolse opvang en hier al starten met Kunst
en Cultuuractiviteiten.
Het opnemen van een betere omschrijving van de term maakfabriek.
Het regelmatig meten hoe het gesteld is met de uitvoeringsplannen en de beleving bij de
inwoners. Starten met een nulmeting en vervolgens meerdere cultuurpeilingen uit te
voeren.
Als adviesraad staan we positief tegenover de meerjarige subsidie. Ook dat de cultuurpijlers
daarvoor meerjarige plannen moeten indienen.
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Advisering
In de voorliggende conceptnota zijn echter nog enkele onderdelen te verbeteren. Vanuit onze rol als
adviesraad willen we via deze brief nogmaals wijzen op het belang van deze punten en adviseren de
beleidsmedewerkers om deze nog eens ter overweging te nemen om het draagvlak binnen de
gemeente over de nieuwe nota te verstevigen.
Wat de adviesraad betreft zouden de volgende zaken in de kadernota duidelijker en explicieter
benoemd mogen worden waardoor de nota nog beter aansluit op de wensen van de samenleving.
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Het krachtiger verwoorden om Kunst en Cultuur toegankelijker te maken voor alle
doelgroepen. Dit in het kader van de wettelijke verplichting van inclusie en de afspraken die
voortvloeien uit het VN-verdrag. Vermeld explicieter de rol van inclusie bij het onderdeel
‘Cultuur als middel’. Daar waar dat kan moeten onze inwoners kunnen rekenen op de
nodige steun en hulp van de gemeente om het beleid over Kunst en Cultuur geschikter te
maken voor een inclusievere samenleving. Dit mag beter verwoord worden dat dit een
beleidskeuze is en dat het zo op de agenda blijft.
De adviesraad is niet overtuigd van dezelfde opzet als bij de sport Kennismakingsdagen voor
Kunst en Cultuur. Hiervoor zien we graag een betere onderbouwing hoe dit gerealiseerd
wordt. Een onderbouwing kan door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.
We adviseren de Gemeente om op een constructieve wijze in gesprek te gaan met Hafabra
om jonge talenten tot ontwikkeling te laten komen. Wij adviseren om tot een innovatieve
aanpak te komen. We stellen ons bijvoorbeeld de vraag: Stimuleer je muziek bij de jongeren
als je het uniform dragen blijft hanteren?
Bij het onderdeel ‘Doorlopende cultuurlijn: Groei’, de vermelding bij punt 7 dat dit voor het
voortgezet onderwijs is, zo sluit je de 18+ buiten en zou het beter zijn om te praten over
een bredere doelgroep tot 25 jaar.
Bij de schouwburg staat vermeld dat; ‘Het theater is een sfeervolle omgeving waar iedereen
geniet van kunst, cultuur en food & beverage’. We adviseren om food & beverage weg te
halen om zo belangenverstrengeling en para commerciële gevoeligheden binnen de
gemeente te vermijden.
Voeg bij het Odapark een vijfde onderdeel toe: Vernieuwing, een meerjaren visie op de
vernieuwing van het park specifiek gericht op het park. Tevens adviseren we om stappen te
zetten met het Odapark nog laagdrempeliger te maken dan dat het Odapark nu al is.
Hiervoor zouden goede afspraken met het Odapark gemaakt moeten worden, afspraken die
voortvloeien uit de nieuwe kadernota.
Schijt aan de grens ontvangt per jaar € 5000,- subsidie, in het jaar van uitvoering zou de
subsidiebijdrage hoger moeten zijn om dit ook echt 2-jaarlijks te kunnen organiseren.
Beschrijf de rol beter van Cultura Venray bij het onderdeel Innovatie. Wat zijn de
verwachtingen van de Gemeente en welke randvoorwaarden zijn noodzakelijk om dit te
laten slagen.
Zoek in deze nota nu al naar de mogelijkheden om de budgetten voor het sociale domein
anders in te zetten. Bijvoorbeeld budgetten vanuit de jeugdzorg ook in zetten om meer
mogelijk te maken vanuit Kunst en Cultuur voor jongeren. Dit om het sociale welzijn onder
de jeugd te bevorderen/ stimuleren. Dit kan dan op de langere termijn preventief werken
voor andere zorgvragen.
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Standpunt adviesraad sociaal domein gemeente Venray over de kadernota Kunst en Cultuur.
Tevredenheid over de samenwerking en de overgenomen inzichten vanuit de adviesraad zoals
genoemd bij de positieve verbeteringen. De adviesraad hoopt dat u nog eens de punten genoemd
bij ‘Advisering’ in overweging neemt. Deze genoemde punten aanpassen/ toevoegen zou de
adviesraad als een verbetering zien. Indien gewenst kunnen wij als adviesraad, samen met inwoners
uit ons netwerk, met u meedenken, waarbij wij onze ideeën en suggesties graag met u willen delen.
Dan kunnen we de prettige samenwerking voortzetten.
met vriendelijke groet,
Adviesraad Sociaal Domein Venray
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