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Betreft; advisering Beleidskader Cultuureducatie Opmeer

Geachte mevrouw Philips,
Wij adviseren onderstaande tekst op te nemen in plaats van de aanleiding zoals deze is
verwoord, namelijk de bezuinigingstaakstelling.
Met de beleidsnota Beleidskader Cultuureducatie Opmeer wil de gemeente heldere
uitgangspunten formuleren voor de hele cultuursector in de gemeente. De sectoren die het
betreffen zijn, muziek, films, fotografie, literatuur, poëzie, theater, dans en architectuur, maar
het gaat ook om zaken die het erfgoed betreffen zoals plaatselijk dialect, gebruiken en
rituelen. Wij willen dit doen door een visie en beleidsdoelen te formuleren. Die handvatten
kunnen ondersteuning bieden bij de financiering (eventuele bezuinigingen) van alle
onderdelen van de cultuursector en de rol die de gemeente hierin moet spelen. Aanleiding is
de bezuinigingsopdracht van de muziekschool.
Hfd.ll daarin kunnen wij ons vinden.
Hfd III is de actuele ontwikkeling een gegeven. De drie uitgangspunten voor de sport, cultuur
en recreatie staan vast.
Hfd IV De visie op cultuureducatie en de beleidsdoelen kunnen wij ons vinden. Bij 4.3
speerpunt 7 welke rol speelt de gemeente hierin? Wij vinden dat de gemeente een regierol
hoort te vervullen.
Hfd V Wij onderschrijven het belang van muziekeducatie. Wij hopen dat de gemeente de
recent toegezegde landelijke middelen heeft aangevraagd. In 5.3 kunnen wij ons vinden en
5.4 ook de financiële verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente voor de eerste twee fases op
de basisscholen. Voor 5.5. De fases 3 en 4 waarin de gemeente faciliterend optreed, zullen
nader geformuleerd moeten worden.
In 5.5 Beleidsdoel 1
Speerpunt 1 Een structurele methodische aanpak lijkt ons van belang.
Speerpunt 2 De rol van de gemeente moet verder gaan dan het geven van een visie maar
moet ook faciliteiten bieden.
Speerpunt 3 De gemeente dient naast het bieden van faciliteiten en een actieve rol op zich
nemen in de zin van regie. De gemeente draagt zorg voor evaluatie en beloning.
Wij zouden in de nota graag een aantal voorwaarden scheppende taken van de gemeente
zien om daar waar mogelijk is, subsidies te verkrijgen zijn voor zorg en welzijn.
Wij verzoeken een aparte paragraaf op te nemen, daar waar het gaat om de toegankelijkheid
voor minder draagkrachtige.

Het bespreken van de Nota in eerste instantie als meedenken is gedurende het proces
veranderd, zodat er op korte termijn een advies diende te worden afgegeven. Tot onze
teleurstelling en onvrede vinden wij het veranderen van de spelregels tijdens het proces niet
correct.
»

Het is jammer dat het pre concept is aangeboden en wordt gebruikt om de
bezuinigingstaakstelling van een deel van de cultuur sector uit te voeren.
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Adviesraad Sociaal Domein gemeente Opmeer
Nancy Bakker
Secretaris
T : 0226-35 16 44
M: 06-133 07 066

