CULTUUR IN DE COLLEGE-AKKOORDEN
Geachte college-onderhandelaars en leden van de nieuwe gemeenteraad,
Nu de Gemeenteraadsverkiezingen achter ons liggen, start het proces om tot een nieuw collegeakkoord te komen. Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie staan u daar graag in bij, om
kunst, cultuur en de creatieve sector te verankeren in de college-akkoorden. Onze sector helpt u
graag bij de vormgeving, de communicatie en de uitvoering van uw beleid.
Als we de afgelopen jaren iets hebben geleerd, is het dat de culturele en creatieve sector
onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare samenleving. Cultuur is essentieel voor
gemeenten, maar gemeenten zijn ook essentieel voor cultuur: ze zijn de grootste
cultuursubsidiënten, en spelen op verschillende manieren een faciliterende en ondersteunende rol
om te zorgen dat de lokale cultuursector kan blijven bloeien.
Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie presenteren daarom een Handreiking, waarin de
bijdragen die we leveren aan maatschappelijke opgaven zijn uitgewerkt langs verschillende
beleidsdomeinen:
- Kunst en cultuur voor iedereen
- Sociale cohesie en inclusie
- Economie en welzijn
- Gezondheid en zorg
- Klimaat en duurzaamheid
- Ruimtelijke opgaven
Per onderwerp leest u wat de culturele en creatieve sector bijdraagt aan deze opgave, wat u zelf kunt
doen, en goede voorbeelden (‘best practices’) die door collega gemeenten zijn uitgevoerd. Met deze
handreiking willen wij u graag inspireren. Benut de verbeeldingskracht en het ontwerpende
vermogen van de culturele en creatieve sector!
Lees HIER of in de BIJLAGE de handreiking.
Mocht u vragen hebben over de manier waarop u cultuur kunt verankeren in de college-akkoorden,
dan gaan we graag hierover met u in gesprek. Parallel aan deze Handreiking Cultuur heeft de
Federatie Instandhouding Monumenten (FIM) het Erfgoedpamflet verstuurd naar alle gemeenten.
Beide documenten helpen uw gemeente om kunst, cultuur en erfgoed stevig in uw beleid te
verankeren!
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