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Inleiding 
 
Kunst en cultuur vormen een belangrijk onderdeel voor een gezonde en vitale ontwikkeling van het 
leven van mensen. Een goed en gevarieerd cultureel voorzieningenniveau levert een belangrijke 
bijdrage aan de sociale samenhang en de kwaliteit van de samenleving als geheel en het draagt 
bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van inwoners, aan participatie van inwoners.  
 Daarnaast levert kunst en cultuur een bijdrage aan het zijn van een aantrekkelijke stad.  
 
Hoogeveen heeft een breed cultureel aanbod, veel culturele activiteiten en ook veel verenigingen 
en inwoners die cultureel actief zijn. Het merendeel van deze activiteiten redt zich zonder 
gemeentelijke bemoeienis. Dit is erg waardevol voor onze samenleving! In belangrijke mate wordt 
kunst en cultuur georganiseerd door mensen zelf. Daar waar dat niet gebeurt, is een gemeentelijk 
georganiseerd voorzieningenaanbod van belang. In Hoogeveen zijn een vijftal grote culturele 
voorzieningen actief, te weten de Tamboer, Het Podium, Scala, het Museum en de bibliotheek.  
Al die kunst en cultuur samen zorgen voor een levendige stad, een stad waar we graag wonen, 
naar school gaan, werken en verblijven.  
 
In Hoogeveen is door de jaren heen grote waarde gehecht aan cultuur. In de 
programmabegrotingen staan de doelstellingen op het gebied van cultuur geformuleerd, en is de 
koers bepaald. Het huidige voorzieningenniveau is in een groot aantal jaren opgebouwd en 
vormgegeven. Om de huidige culturele infrastructuur op peil te houden, zijn vernieuwingen en 
samenwerking belangrijke aandachtspunten binnen het cultuurbeleid voor de komende jaren. 
Immers: de snel op elkaar volgende ontwikkelingen in ons land en in onze gemeente, betrekking 
hebbende op zowel cultuur als op daaraan gerelateerde onderwerpen, maken het noodzakelijk een 
andere koers in te slaan.  
In die andere koers staat vooral een meer toekomstbestendige culturele infrastructuur centraal, 
waarbij flexibiliteit en het snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe vraag, van 
groot belang zijn.  Vernieuwing, samenwerking en cultureel ondernemerschap zijn speerpunten. 
De uitdaging is om de kwaliteit van het culturele aanbod te handhaven en te versterken, binnen de 
financieel vastgestelde kaders. Een niet geringe opgave, die uitdaagt tot creativiteit en 
ondernemerschap. 
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Hoofdstuk 1: ontwikkelingen en beleidsuitgangspunten 
 
1.1 Ontwikkelingen 
 
Ontwikkelingen rijksbeleid 
In het visiedocument 'Meer dan de kwaliteit: een nieuwe visie op cultuur' zijn de uitgangspunten 
voor het rijksbeleid in de periode 2013-2016 geschetst. Deze uitgangspunten hebben onder 
andere betrekking op kwaliteit, ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid en rangorde.  
In het visiedocument zijn diverse speerpunten benoemd, waaronder 'cultuureducatie'. Het rijk wil 
kinderen en jongeren op het gebied van cultuur een stevig fundament bieden. Voorwaarden 
daarvoor zijn een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en aandacht voor 
cultuureducatie bij alle culturele organisaties. Gemeenten en provincies worden uitgenodigd om 
programma's op te stellen die scholen en organisaties ondersteunen bij de versterking van de 
kwaliteit van cultuureducatie. 
 
De visie van het rijk komt op veel onderdelen overeen met de visie van de gemeente. Het 
versterken van cultuureducatie en het stimuleren van samenwerking maken ook deel uit van onze 
doelstellingen. En ook de ideeën over ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheid stroken 
met onze visie.   
 
Landelijk beeld 

Overal in het land, ook bij andere gemeenten, zien we grote veranderingen in het culturele veld. 
Enkele grote bewegingen zijn bijvoorbeeld: 

- Cultuureducatie is een speerpunt binnen veel gemeenten 

- Er is sprake van een bundeling van krachten in het culturele domein. De nadruk wordt 
plaatselijk steeds meer gelegd op activiteitengebieden en functies in plaats van 
instellingsbelang en er ontwikkelt zich een vraag- en klantgerichte benadering. Er is onder 
gebruikers en publiek steeds meer een hang naar beleving. 

- Overheden stimuleren het particulier initiatief en cultuur wordt daarnaast steeds meer 
verbonden met andere sectoren. 

- En, niet onbelangrijk, er is binnen het culturele domein minder geld beschikbaar. Dit is 
zowel het geval bij de overheid, bij de gebruikers en bij de sponsoren. Simpelweg gesteld 
moet er hetzelfde gedaan worden met minder geld.  
 

- Alle ontwikkelingen vragen van organisaties flexibiliteit en wendbaarheid: snel inspelen op 
een veranderende vraag en inspringen op de veranderende markt van vraag en aanbod.  

 
Provinciale ontwikkelingen  
De provincie heeft wettelijke taken op het gebied van archeologie, monumenten en 
Archieven. Daarnaast wil de provincie wil Drenthe cultuur nog meer op de kaart zetten, het 
cultuurbereik beter spreiden en verder verbreden, en voor een groter publiek toegankelijk maken. 
Culturele participatie en een aantrekkelijk cultureel klimaat zijn speerpunten van de provincie.  
 
Maar ook is te zien dat de provincie een terugtrekkende beweging maakt en meer dingen aan 
eigen initiatief en verantwoordelijkheid over laat. De provincie ziet zichzelf als verbinder in het 
culturele domein. Daarbij is het interessant om te kijken hoe deze ambitie zich verhoudt tot de 
wens van de gemeente Hoogeveen om het aanbod vooral lokaal vorm te geven.  
 
De inzet van de provincie is vooral gericht op het ontwikkelen van een goede tweedelijnsfunctie, 
die bovenlokale expertise en ondersteuning kan bieden aan gemeenten en organisaties.  
We zijn in overleg om te bepalen aan welke bovenlokale expertise en inzet er behoefte is.  
 
 



5 

 

 
 
Lokale ontwikkelingen 

Er is door de gemeenteraad besloten tot een hervorming in het culturele domein, waaraan een 
structurele bezuiniging van € 350.000 gekoppeld is. Om dat te bereiken is besloten om op 1 januari 
2015 alle subsidierelaties met de 5 instellingen te beëindigen. De gemeenteraad heeft gevraagd 
om een visie op cultuur, om te zien hoe de culturele hervorming wordt vormgegeven.  
 
In totaal stond er in de begroting een bedrag van € 4,47 miljoen voor de 5 culturele organisaties. 
Dat betekent dus een structurele bezuiniging van net geen 10% op het totale budget en het 
betekent ook dat er nog iets meer dan € 4 miljoen euro beschikbaar blijft voor het culturele domein.  
De gemeenteraad heeft bij de bezuiniging aangegeven dat dit gerealiseerd moet worden zonder 
verlies van activiteiten.  
 

Ook inhoudelijk gebeurt er veel in Hoogeveen.  Alle organisaties hebben in meer of mindere mate 
grote veranderingen door gemaakt of en zitten daar nu (gedeeltelijk) midden in. Alle ontwikkelingen 
zijn van invloed op de organisaties.  

 
 
1.2 Cultuur in samenhang met andere beleidsterreinen 

Cultuurbeleid krijgt steeds meer raakvlakken met andere beleidsterreinen en beleidsthema’s en dat 
geldt ook voor de positie van  cultuur in de maatschappij. Dat komt door de maatschappelijke 
betekenis die cultuur kan hebben. Die betekenis kan bijdragen aan andere maatschappelijk 
vraagstukken of aan waarde winnen door samenwerking met bijvoorbeeld economie, ruimtelijke 
ordening, toerisme of als bijdrage aan participatie. 
 
Cultuur heeft een duidelijke sociale waarde (samen doen en samen beleven) en een economische 
waarde door de verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven, (nieuwe) inwoners en de 
aantrekking van toeristen. Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het onderwijs 
(cultuureducatie) en aan de talentontwikkeling van de jongeren in onze stad. 
 
Die verbindingen kunnen nog beter dan nu het geval is worden gemaakt en benut, door een 
integraal beleid te maken waarbij niet-verkokerde koppelingen worden gemaakt.  
 
 
1.3 Beleidsuitgangspunten  
Op basis van al vastgelegde koers en inhoud van het beleid, is een aantal centrale 
beleidsuitgangspunten voor het cultuurbeleid van Hoogeveen geformuleerd. 
Deze uitgangspunten zijn: 
 

- Cultuur is belangrijk omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit, sociale samenhang en de 
aantrekkingskracht van de stad Hoogeveen. 
 

- Kunst en cultuur leveren een belangrijke bijdrage aan het onderwijs en talentontwikkeling 
van de jongeren in onze stad. 
 

- We streven laagdrempelige toegang tot cultuur na, die aansluit op de behoefte en 
diversiteit van de inwoners 
 

- We streven naar een grote deelname aan cultuur van en door alle Hoogeveners. 
 

- We willen een culturele infrastructuur die op basis van de inhoudelijke visie een 
toekomstbestendig karakter heeft 
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Hoofdstuk 2 Huidige aanbod 
 
2.1 Amateurkunst 
Als er ergens sprake is van cultureel bewustzijn, dan is het wel bij die inwoners die actief en zon-
der financieel belang een bepaalde vorm van kunst beoefenen. Zij kunnen hun vrije tijd aan andere 
zaken besteden, maar kiezen bewust voor kunst en cultuur. Niet alleen hun persoonlijke ontwikke-
ling is hierbij gebaat, maar ook het kunst- en cultuuraanbod: veel concerten, tentoonstellingen en 
voorstellingen worden door amateurkunstenaars gerealiseerd. Ook uit het oogpunt van culturele 
diversiteit is amateurkunst van belang. Onderlinge ontmoetingen tussen amateurkunstenaars bie-
den de gelegenheid om op laagdrempelige wijze elkaars kunst- en cultuuruitingen te leren kennen, 
uit te wisselen, en zo tot interculturele verrijking te komen.  
 
Met de maatschappij verandert ook de structuur van de amateurkunstbeoefening. Naast 
traditionele organisatievormen, die hun eigen waarde hebben, ontstaan er steeds meer andere 
vormen. Een goed voorbeeld daarvan zijn de podiumkunsten onder de amateurs georganiseerd in 
verenigingen, die op bovenlokaal niveau vaak zijn aangesloten bij een koepel. Maar lossere 
verbanden nemen toe. Ook bij klassieke disciplines worden niet langer alle uitvoeringen door een 
formeel georganiseerde vereniging op de planken gebracht. Ook hier zijn steeds vaker ad hoc 
projecten. De beeldende kunsten worden vaak individueel beoefend, thuis of bij georganiseerde 
cursussen/projecten. Uit landelijke gegevens blijkt dat zeker twee derde van alle amateurs niet is 
georganiseerd. 
 
Hoogeveen kent een rijk aanbod van amateurkunst, in allerlei vormen en disciplines. De rol van de 
overheid bij amateurkunst is klein, en dat is ook goed. Deze vorm van cultuur kan zich prima zelf 
redden en wordt hooguit incidenteel ondersteund of gefaciliteerd door bijvoorbeeld het beschikbaar 
stellen van ruimtes in buurthuizen.  
 
2.2 Cultuureducatie 
Met cultuur in het onderwijs laten wij onze jeugd kennis maken met kunst en 
cultuur en stimuleren wij creativiteit. En jong geleerd is natuurlijk oud gedaan, dus ook op het 
publieksbereik van culturele instellingen heeft cultuureducatie een positief effect. Wij gaan door 
met de wijze waarop wij de cultuureducatie voor het onderwijs organiseren en financieren. 
In aansluiting op het programma ‘Cultuureducatie met kwaliteit’ stimuleert de gemeente 
cultuureducatie in het primair onderwijs met als doel om: 

- leerlingen meer in aanraking te laten komen met cultuur in de volle breedte; 
- leerlingen al in een vroeg stadium kennis te laten maken met lokale culturele functies  
- cultuureducatie in het primair onderwijs beter te verankeren in het lesprogramma, met 

behulp van doorgaande leerlijnen en activiteiten die bijdragen aan 
deskundigheidsbevordering. 

- de lokale infrastructuur van cultuureducatie te versterken en verbreden, waardoor meer 
samenhang ontstaat tussen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 

 
Cultuureducatie in het basisonderwijs is meer vraaggericht geworden; het programma is 
gebaseerd op de vragen van de scholen. Al vele jaren is er een goede samenwerking tussen de 5 
culturele instellingen en de scholen. Wat de gemeente betreft blijft deze samenwerking ook in de 
toekomst in stand.  
Ook in het voortgezet onderwijs en in mindere mate in het mbo is er een samenwerking met de 
culturele instellingen voor het realiseren van een cultuureducatief programma.  
 
 
2.3 Professionele organisaties  
In Hoogeveen zijn een vijftal grote culturele voorzieningen actief, te weten de Tamboer, Het 
Podium, Scala, het Museum en de bibliotheek. De activiteiten van de organisaties zijn onder te 
brengen aan de hand van de 4 hoofdthema’s: Lezen en informatie, (aan) leren van talent, beleven 
en bekijken en zelf doen. Hieronder volgt een korte schets van wat er per thema in Hoogeveen 
gebeurt. 
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Vooraf kan opgemerkt worden dat de 5 culturele organisaties eigenlijk activiteiten ontplooien op 
meerdere van onderstaande hoofdthema’s. De verbindingen onderling en over en weer zijn nog 
niet altijd optimaal gemaakt. Betere afstemming, samenwerking en organisaties dichter bij elkaar 
brengen haalt de dubbelingen er uit en zorgt dat organisaties elkaar juist kunnen versterken en 
krachten kunnen bundelen.  
 
 

- Lezen en informatie 
Bij dit thema gaat het om de activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van het 
vergroten van talentontwikkeling en het terugdringen van de laaggeletterdheid.  
Inzet gebeurt voornamelijk in samenwerking met het onderwijs en de voorschoolse 
voorzieningen, van kinderdagverblijf tot en met het MBO. Programma’s voor 
leesbevordering en informatie- en mediaeducatie zorgen er voor dat kinderen meer op en 
in samenwerking met school met lezen en informeren bezig zijn. 
Daarnaast richten de activiteiten zich op volwassenen als het gaat om lezen en informeren.  
 

- Aanleren van talent 
Onder dit thema vallen de activiteiten die zijn gericht op het laten kennismaken en 
ontdekken van talenten en het volgen van scholing hierin.  
Onder het gesubsidieerde aanbod valt kennismaking, oriëntatie en eerste scholing van 
kinderen en jongeren, maar daarnaast is er een veelheid aan activiteiten binnen dit thema 
die zonder inbreng van de gemeente worden uitgevoerd en opgezet.   

De activiteiten die worden uitgevoerd in het kader van cultuureducatie binnen zowel het 
primair als het voortgezet onderwijs vallen hier ook onder.   

 
- Beleven en bekijken 

Onder dit thema valt het passief beleven van cultuur, zoals in een museum of tijdens 
voorstellingen. Dit gebeurt zowel door amateurverenigingen als door professionele, 
gesubsidieerde organisaties.  
 
 

- Zelf doen 
Activiteiten die zijn gericht op het (laten) leren, oefenen en vertonen van alles wat met 
cultuur te maken heeft, valt onder dit hoofdthema. Activiteiten onder dit thema zijn heel 
divers van aard en variëren van individueel tot groepen en van vrijwilligersorganisaties tot 
gesubsidieerde organisaties.  
 
 

 
2.4 De rol van de overheid  
Gemeentelijk cultuurbeleid onderscheidt zich van andere beleidsterreinen omdat er relatief weinig 
wet- en regelgeving is die voorschrijft wat gemeenten moeten doen. Dat betekent dus dat de 
gemeente een relatief grote autonome rol heeft en voor het overgrote deel zelf kan bepalen hoe ze 
invulling geeft aan het cultuurbeleid.  
 
In het culturele veld wordt veel ontwikkeld doordat particulieren het initiatief nemen. De gemeente 
waardeert dit particulier initiatief ten zeerste.  
Bij amateurkunst is goed te zien dat deze activiteiten vaak zonder enige steun van de overheid 
worden aangeboden en uitgevoerd.  
 
De gemeentelijke overheid moet een stimulerende rol vervullen als het gaat om cultuur en kunst. 
Dat is vooral een faciliterende rol. 
Sommige activiteiten kunnen niet of niet geheel zonder gemeentelijke subsidie. Die stellen wij 
beschikbaar wanneer de activiteiten bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen.  
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Onderstaand schema maakt de rol van de overheid ten aanzien van cultuur inzichtelijk: 
 

Activiteiten Overheidsinvloed Vorm van bemoeienis 

Amateurkunst Laag Incidentele 
activiteitensubsidies,  
Faciliteren bijv. door 
middel van ruimtes 

Cultuureducatie Hoog Inzet van de gemeente 
wordt gecombineerd met 
middelen van onderwijs.  

Professioneel cultuur aanbod Hoog Subsidiering van 
professionele 
organisaties.  
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Hoofdstuk 3: Een omslag in de culturele sector 
 
Cultureel ondernemen 
De opgaven waarmee gemeenten worden geconfronteerd ten aanzien van de culturele 
infrastructuur zijn complex en hangen samen met de geest van de tijd. De noodzakelijke 
bezuinigingen, de individualisering, digitalisering en de toegenomen  mogelijkheden voor vrije 
tijdsbesteding vragen er om dat oude (werk)vormen worden losgelaten en nieuwe arrangementen 
worden getroffen. De omvorming van de gemeentelijke culturele infrastructuur past in dat beeld. 
 
De opgave voor de gemeente is om in nauwe samenspraak met het veld te komen tot haalbare 
vormen van efficiency- en effectiviteitsverbetering in de culturele infrastructuur. De verbetering van 
de efficiency (doelmatigheid) zal deels bereikt moeten worden met kostenbesparing en deels met 
opbrengstenverhoging. Tegelijkertijd zal er volle aandacht moeten zijn voor de effectiviteit en 
doeltreffendheid van de culturele infrastructuur. Met andere woorden: de hervorming moet 
bijdragen aan het realiseren van beleidsdoelstellingen van de gemeente en waarde toevoegen aan 
de stad en de inwoners. De uitdaging is om binnen dit kader een innovatieve infrastructuur te 
bewerkstelligen, waarmee de gemeente meer bereikt met minder middelen. De nadruk moet 
daarbij liggen op de activiteiten en activiteitgebieden, in plaats van op de organisaties. 
 

 
Essentieel daarbij is het inzicht dat de verschillende schakels binnen de culturele infrastructuur in 
elkaar grijpen en elkaar versterken. Het gaat dan niet alleen om de professionele organisaties, 
ook bundeling van krachten tussen gesubsidieerde en niet gesubsidieerde culturele instellingen is 
essentieel. 
 

 
 
Cultureel ondernemerschap 
Bij cultureel ondernemerschap gaat het enerzijds om het aangaan van duurzame relaties met de 
samenleving en anderzijds om het maximaliseren van de eigen inkomsten en te komen tot een 
evenwichtige financieringsmix. Flexibiliteit is een belangrijk onderdeel van dit cultureel 
ondernemen. Organisaties moeten in staat zijn om goed in te spelen op de snel veranderende 
vraag. 
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Hoofdstuk 4: Kader cultuur 
 
Bovenstaande ontwikkelingen gecombineerd met de lokale stand van zaken leiden tot een kader 
cultuur waarin we streven naar: 

 
- intensieve, verregaande samenwerking tussen culturele organisaties, om de synergie 

tussen de organisaties (verder) te verstevigen. Samenwerking biedt meer mogelijkheden 
voor een integraal cultuuraanbod.  
 

- Professionele organisaties bieden kennis en expertise aan voor de ondersteuning en 
begeleiding van organisaties voor amateurkunst (indien gewenst).  
 

- invulling van de bezuinigingstaakstelling in gezamenlijk overleg met de cultuursector, 
waarbij het activiteitenaanbod dat bijdraagt aan de gemeentelijke doelstellingen zoveel 
mogelijk op peil blijft. Door 'slim' te bezuinigen kunnen nieuwe kansen worden gecreëerd 
en benut.  ‘Slim’ bezuinigen is ook een kans voor nieuwe ontwikkelingen’. 
 

- stimuleren dat de sector op zoek gaat naar nieuwe geldstromen en verdienmodellen. Het is 
niet vanzelfsprekend dat de overheid altijd middelen beschikbaar stelt of blijft stellen.  
 

- het vinden van een nieuw evenwicht tussen de taak van de overheid en eigen 
verantwoordelijkheid van burgers en cultureel ondernemers.  
 

Uit het hiervoor geschetste beeld, gesprekken met de organisaties en de richting zoals deze in het 
verleden door ons al is bepaald,  is in het kort de volgende visie te omschrijven: 

- De gemeente Hoogeveen hecht waarde aan een cultureel palet dat een bijdrage levert aan 
het zijn van een aantrekkelijke stad. Cultuur staat niet op zichzelf, maar staat in verbinding 
met onderwerpen als economie en recreatie en toerisme. 

- De gemeente Hoogeveen hecht waarde aan een cultureel palet dat  aan inwoners  een  zo 
laagdrempelig mogelijk aanbod levert. Het is in het kader van talentontwikkeling van belang 
dat jongeren in aanraking komen met kunst en cultuur. Daar ligt dan ook een sterke focus 
op.  

- Cultuur draagt bij aan de sociale ontwikkeling van inwoners. 

- We stimuleren inwoners om maximaal gebruik te maken om actief en passief kunst te 
beleven. 

- Cultuur participatie van een breed publiek vinden we van groot belang. 

- Cultureel erfgoed en de historie van Hoogeveen zijn van belang, en zijn een belangrijk 
onderdeel van cultuureducatie. 

- We redeneren vanuit de 4 hoofdthema’s voor cultuur in Hoogeveen: Lezen en informatie, 
(aan) leren van talent, beleven en bekijken en zelf doen 

- Kwaliteit, laagdrempeligheid en lokale gerichtheid is van belang. 
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Hoofdstuk 5: uitwerking met culturele partijen 

Proces 
Er wordt een aantal bijeenkomsten met de organisaties in het culturele veld georganiseerd. Het 
gaat dan om de 5 grote culturele organisaties, maar uiteraard ook om de diverse 
amateurverenigingen en organisaties die zich met cultuur bezig houden. Met de organisaties gaan 
we aan de slag aan de hand van de inhoud van dit concept kader.  
 
Samen met hen willen we een drietal elementen bespreken: 

- Inhoud: hoe kan het concept kader cultuur van het college en de daarin beschreven uit-

gangspunten verder worden aangescherpt? Welke elementen moeten worden  

toegevoegd?  

- Vorm: Wat betekenen de geschetste ontwikkelingen en uitgangspunten voor de toekomst? 

Op welke wijze wordt invulling gegeven aan uitgangspunten als laagdrempeligheid, verre-

gaande samenwerking en cultureel ondernemerschap? 

- Taakstelling: op welke wijze wordt invulling gegeven aan de bezuinigingstaakstelling van 

€350.000 in het culturele domein, zonder verlies aan activiteiten die bijdragen aan de ge-

meentelijke doelstellingen? 

 
Het college wil aan de culturele organisaties vragen met deze elementen aan de slag te gaan, 
zodat er een breed gedragen uitwerking van het kader cultuur zal ontstaan. Het kader en de 
voorgestelde uitwerking kunnen dan aan de gemeenteraad worden voorgelegd ter besluitvorming.  
 

Tijdpad 
Het streven is om rond de bespreking van de programmabegroting in de gemeenteraad 
duidelijkheid te hebben over de uitwerking en de invulling van het kader cultuur, met draagvlak van 
het veld.  
 
Dat betekent dat we aan de organisaties vragen de komende twee en een halve maand hard met 
ons aan de slag te gaan, zodat wij begin november een gedragen kader cultuur en een uitwerking 
daarvan kunnen presentere, met voldoende keuzemogelijkheden voor de gemeenteraad.  
  


