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Onderwerp: Reactie op concept cultuurnota Ommen 2017-2020 MET ELKAAR

Geacht college van burgemeesters en wethouders,
In onze vergadering van 14 december hebben wij de concept cultuurnota 2017-2020 besproken.
Vanuit onze raad zijn ter voorbereiding van deze nota twee leden geïnterviewd en hebben deze twee
leden deelgenomen aan de interactieve bijeenkomst op 21 november. De conceptnota heeft als titel
Met Elkaar. Deze titel spreekt ons zeer aan en geeft in essentie weer waar wij als participatieraad
ons voor inzetten. De ontwikkeling en stimulering van zelforganisatie vanuit de samenleving en het
mogelijk maken van participatie van alle groepen in onze samenleving. Kunst en cultuur spelen ook
een rol in het realiseren van de ” inclusieve samenleving”. In de ambitie van het beleid kan dit aspect
wellicht wat uitdagender beschreven worden. Door het uitdagen van de samenleving om door
zelforganisatie en het stimuleren van participatie binnen een gelijkblijvend cultuurbudget de
cultuurbeleving in Ommen naar een hoger niveau te brengen.
De zes thema’ s sluiten goed aan bij deze ambitie. Voor de bibliotheek zien wij bij thema 4 een
verbindende en initiërende rol spelen, de bibliotheek heeft immers al contact met veel organisaties
op dit thema. Van belang is ook om wat al bestaat aan onderzoeken en voorlichtingsmateriaal (bv.
VVV materiaal) als uitgangspunt te nemen bij het ontwikkelen van nieuw cultuurbeleid. Ook daar
kan de bibliotheek een rol vervullen op dit thema.
Het inzicht in beschikbare budgetten voor onderdelen wordt pas duidelijk als ook de te verwachten
provinciale subsidies enigszins inzichtelijk worden gemaakt.
Het vereenvoudigen van procedures en het inzichtelijk maken van het subsidiebeleid juichen wij toe.
Onze raad wil daar graag haar steentje aan bijdragen. Met in acht neming van het voorgaande geven
wij u een positief advies.
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