
Cultuurnota – raadsvergadering 19.09.2019 

 

Geachte voorzitter, geachte raad, geachte inwoners van Krimpen. 

‘A journey of a thousand miles begins with one step’ – Lao Tzu 

 

Vandaag is een heugelijk feit. Vandaag ligt hier in deze raad de eerste 

cultuurnota van Krimpen aan den IJssel voor. Voor het eerst spreekt deze raad 

zich echt uit over het belang van Cultuur in onze gemeenschap. Met deze nota, 

spreken wij als raad en college waardering uit voor alle organisaties en 

vrijwilligers die zich in onze gemeente inzetten op het culturele vlak. Natuurlijk 

danken wij de portefeuillehouder en de ambtelijke staf voor het uitwerken van 

de deze cultuurnota. 

 

Het mag u niet verbazen, D66 ziet kunst en cultuur als essentieel onderdeel 

voor de Krimpense gemeenschap. Het dient als bron van creativiteit en houdt 

de samenleving een spiegel voor. Een stevige en creatieve kunst- en 

cultuursector draagt bij aan een open en verbonden Krimpen. 

Cultuur zit in grote voorzieningen (Muziekschool, Tuyter) maar juist ook in de 

kleinere activiteiten. Om u een voorbeeld te noemen; Niet iedereen kent de 

KrimpenerKunstwaard. Maar een Tuyterfoyer zonder schilderijen aan de muur 

zou een koud en kil cultureel hart van Krimpen opleveren. Cultuur als smeerolie 

van onze samenleving, creativiteit als aantrekkingskracht voor een prettig 

leefklimaat, een kleurrijk Krimpen. 

 

Wij zijn als D66 natuurlijk heel blij met deze nota. Maar zoals gezegd, wij zien 

het als een eerste stap van lange mooie reis. We hebben nog heel wat stappen 

te zetten op onze reis. 

 

Tijdens de commissievergaderingen gaven wij aan dat de nadruk en verbinding 

in de nota soms te veel op het sociaal domein ligt. Cultuur dien je te waarderen 

op zijn autonome waarde. Het verbindende karakter ervan levert voordelen op 

binnen het Sociaal Domein, die we mogen koesteren. Echter wij mogen cultuur 

nooit afrekenen op haar bijdrage in dat Sociaal Domein. Wij hebben zowel de 

wethouder als ook collega partijen horen zeggen dit standpunt met ons te 

delen. 



Graag horen wij ook vandaag van de Wethouder de toezegging dat de eigen 

waarde van culturele activiteiten, actief meedoen; aan muziek, zang, toneel, 

beeldende kunst en passief meedoen; luisteren naar muziek, kijken naar kunst 

op zichzelf voldoende is voor ondersteuning vanuit de gemeente en dat er niet 

een verplichting voor koppeling aan het sociaal domein wordt opgenomen. Ik 

nodig ook de andere fracties uit hun steun hierin uit te spreken. 

 

Net als wij, hecht de portefeuillehouder grote waarde aan het betrekken van 

jongeren in de samenleving. Ook bij cultuur. In deze cultuurnota wil het college 

te onderzoeken hoe jongeren zelf meer verantwoordelijkheid kunnen krijgen 

bij het realiseren van culturele activiteiten. Kan de wethouder toelichten welke 

stappen er worden ondernomen om inzicht te krijgen in de wensen van jeugd 

en jongeren op het gebied van cultuur en jongeren ook echt in staat gaat 

stellen cultuurbeleving op hun eigen wijze in te vullen? 

 

Voor de cognitieve en de sociaal/emotionele ontwikkeling van kinderen en 
jongeren is het van groot belang dat zij in het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs in contact gebracht worden met cultuur in de breedste zin van het 
woord. Daarin is de rol van de combinatiefunctionaris zeer belangrijk om de 
verbinding tussen onderwijs en cultuur tot stand te brengen. Uit de cultuurnota 
begrijpen we dat lang niet alle basisscholen hun toelage voor cultuureducatie,  
de zogenoemde prestatiebox, ook omzetten in activiteiten voor de kinderen. 
En het voortgezet onderwijs geeft aan dat samenwerking met culturele 
instellingen beter zou kunnen. Kan de wethouder toezeggen dat zij erop zal 
toezien dat de combinatiefunctionaris met name de verbinding tussen 
onderwijs en cultuur als permanent aandachtsgebied heeft en zal houden? 
 

Er is inmiddels veel gezegd over de onderzoeken die opgestart gaan worden 

naar de Tuyter en evenementen in Krimpen. Graag horen wij de toezegging van 

de portefeuillehouder(s) om de raad mee te nemen in de te stellen 

onderzoeksvragen en de raad middels een RIB hierover te informeren. 

 

Met het goedkeuren van deze nota komt eindelijk ook de Cultuurwerkplaats 

beter in positie. Vier jaar geleden is er op initiatief van D66 ruimte gekomen 

voor de culturele programmering. Nu maken we de stap naar de structurele 

subsidie. Deze zal de Cultuurwerkplaats in staat stellen om meer cofinanciering 

te organiseren. Onze fractie heeft er continu op gewezen dat met de huidige 



bestuurlijke constructie van de Cultuurwerkplaats onder Synerkri onmogelijk is 

om een culturele ANBI status te verwerven. Wij pleiten ervoor dat het mogelijk 

moet zijn voor de Cultuurwerkplaats om een culturele ANBI status aan te 

vragen. Daarmee wordt de stichting interessanter voor financiële donateurs. 

De deur voor mogelijke cofinanciering wordt daarmee nog verder open gezet. 

Om de wethouder te steunen om de CWP in positie te krijgen en cofinanciering 

breder mogelijk te maken, dienen wij graag, gezamenlijk met SvK, VVD, LK, KB 

een motie in. 

 
De motie roept het college op; 
om met de Cultuurwerkplaats (en Synerkri) het gesprek aan te gaan en hen 
dringend te verzoeken om te komen met een voorstel waarbij het voor de 
Cultuurwerkplaats wel mogelijk is om in aanmerking te komen voor de culturele 
ANBI status  
En De raad nog voor het einde van 2019 te informeren over de stand van zaken 
 

Overigens hebben ook wij de media gevolgd rondom het Krimpen Festival en 

Stichting Krimpen Presents. Wij kennen de stichting als geëngageerde 

vrijwilligers die op professionele wijze de afgelopen jaren muziekevenementen, 

oa. Bevrijdingfestival, Oranjefestival en het Krimpen Festival organiseren. De 

stichting heeft zich in onze ogen de afgelopen jaren bewezen als betrouwbare 

culturele organisatie in Krimpen. Een stichting die echter elk jaar weer moet 

‘vechten’ om een incidentele subsidie. Naar onze informatie is met name dit de 

onderliggende onvrede bij de stichting waarom zij overweegt het Krimpen 

Festival niet meer te organiseren. In onze overweging zou KP, net als de 

cultuurwerkplaats, gebaat zijn met een structurele oplossing. Daarmee krijgen 

ook zij meer mogelijkheden op cofinanciering. Wij roepen de wethouder op om 

het gesprek met de stichting aan te gaan en de mogelijkheden te bespreken. 

 

Tot slot, ook met deze mooie Cultuurnota is er volgens D66 nog een lange weg 
te gaan voordat we in Krimpen echt kunnen spreken van een rijk cultureel 
leven met een gevarieerd aanbod voor alle inwoners. Cultuur is van en voor 
iedereen, maar voor iedereen anders. De resultaten van onze enquête geven 
duidelijk aan dat er behoefte is aan een breed scala van muziek en popfestival 
tot film, cabaret, toneel en literatuur. Wij blijven ons inzetten om dat in de 
komende jaren te kunnen realiseren om zo tot een kleurrijker Krimpen te 
komen. 


