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Inleiding
Op dit moment heeft de gemeente Krimpen aan den IJssel geen integraal kunst- en
cultuurbeleid vastgesteld. In de afgelopen jaren is hier wel over gesproken en onderzoek
naar gedaan. Cultureel erfgoed is een onderdeel van de definitie van cultuur. Op onderdelen
is beleid hierover vastgesteld, namelijk de cultuurhistorische beleids-/waardenkaart en de
archeologische beleidskaart.
Er is zeker aandacht voor de kunst- en cultuur uitingen in de gemeente en er worden
middelen besteed ter stimulering van de kunst- en cultuurbeleving.
In deze notitie wordt kort aangegeven welke ontwikkelingen er zijn geweest, welke vragen er
leven en beantwoord zouden moeten worden.
Aanleiding en doel van deze notitie
Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen, waarna kort daarop een nieuw
collegeprogramma geschreven zal worden. Een kunst&cultuurbeleid wordt voorgesteld als
een ambitie voor het nieuwe college.
Deze notitie is daarom opgesteld als aanzet tot een kader stellende beleidsnota ter
ondersteuning van de coalitiebesprekingen van het nieuwe college. Het doel van de nota is
niet per definitie om nieuw geld beschikbaar te krijgen, maar om de kaders te stellen voor de
huidige budgetten. De realisatie van de nota kan in 2018/2019 plaatsvinden, zodat de
uitvoering in 2019 kan starten.
Vorm en inhoud van de toekomstige cultuurnota
Centraal in de nota staan een aantal kernambities. Beschreven kan worden wat er al gebeurt
op de diverse terreinen en wat de ambities zijn van het nieuwe college op de verschillende
onderwerpen. Hiermee wordt ook direct duidelijk waar het college geen prioriteit aan geeft.
Bij de algemene kernambities kan bijvoorbeeld benoemd worden dat de jeugd gefaciliteerd
wordt om in aanraking te komen met cultuur. Ook kan een kernambitie zijn dat de Tuyter als
bruisend hart van de gemeente de culturele ontmoetingsplek is.
Algemeen kader
Waar gaat kunst- en cultuur over?
De disciplines die onder kunst- en cultuur vallen zijn muziek, literatuur, theater, dans,
(nieuwe) media, cultureel erfgoed en beeldende kunst. Rijksmonumenten, beeldbepalende
objecten en archeologische vondsten vallen onder cultureel erfgoed. Er wordt onderscheid
gemaakt in actieve- en passieve kunstbeoefening, professionele- en amateurkunst. Met
cultuureducatie wordt zowel het stimuleren van de amateurkunstbeoefening bedoeld, als het
onderwijs aan met name de jeugd in de kunst en cultuur.
Welke voorzieningen en organisaties zijn er in de gemeente?
In bijlage 1 vindt u het overzicht van alle instellingen en verenigingen die op dit moment
bekend zijn met daarbij aangegeven of ze wel of niet via diverse subsidies structureel en/of
incidenteel worden ondersteund. Hiernaast zijn er nog maatschappelijke instellingen die
kunst&cultuuraanbod verzorgen en individuele aanbieders. In het bezit van de gemeente zijn
een collectie van schilderijen die in de gebouwen van de gemeente te zien zijn, de
kunstwerken in de buitenruimte en enkele rijksmonumenten.
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Wat zijn de landelijke ontwikkelingen?
In de bijlage 2 is de laatste VNG ledenbrief toegevoegd met een samenvatting van alle
regelingen. De combifunctionarissen regeling wordt gecontinueerd. Niet geheel vreemd,
maar toch opvallend is de beweging van de kunst- en cultuurregelingen richting het Sociaal
Domein.
Terugblik kunst&cultuur afgelopen collegeperiode (2014-2018)
In de afgelopen collegeperiode zijn de volgende ontwikkelingen door het college
ondersteund op het gebied van kunst- en cultuur;
 Ontmoetingsgebouw ‘de Tuyter het bruisend hart van Krimpen’.
Het Ontmoetingsgebouw de Tuyter is grondig gerenoveerd en de naam is uitgebreid
tot ‘de Tuyter, het bruisend hart van Krimpen’.
 Culturele programmering in de Tuyter terug.
Naar aanleiding van de renovatie heeft de gemeenteraad op 17 september 2015
besloten om voor drie jaar een budget ter beschikking te stellen voor een culturele
programmering in de theaterzaal van de Tuyter. Krimpen Presents en SYnerKri zijn
gevraagd om de programmering vorm te geven en hebben hiervoor de
Cultuurwerkplaats opgericht.
 De bibliotheek meer naar de scholen.
De centrale bibliotheek in de Tuyter is verkleind. Tegelijkertijd zijn de activiteiten op
de basisscholen vergroot onder de noemer ’Bibliotheek op school’.
 Stichting SYnerKri
SYnerKri, opgericht in 2013 ontwikkelde zich tot een professionele organisatie voor
sport, cultuur en brede schoolactiviteiten (www.synerkripas.nl).
Elk jaar wordt er een kunstmenu samengesteld voor het primair onderwijs. Tevens
kan het voortgezet onderwijs een beroep doen op SYnerKri. SYnerKri zorgt voor de
culturele verbindingen binnen de gemeente door het organiseren van de
zogenaamde Cultuurcafé ’s. Tevens is de website www.cultuuragendakrimpen.nl
ontwikkeld waar het cultureel programma in Krimpen aan den IJssel te vinden is.
 De Muziekschool
De muziekschool is per 1 september 2017 verzelfstandigd en verder gegaan onder
de naam stichting Muziekschool Krimpen.
 Exposities in de Tuyter
De exposities in de Tuyter (inclusief de openingen) worden per 1 januari 2017
verzorgd door de Krimpenerkunstwaard. De kunstuitleen is vervallen bij gebrek aan
belangstelling.
 Kunst in de buitenruimte
Jaarlijks worden er een aantal kunstwerken gerenoveerd. Afgelopen periode zijn
onder anderen de kunstwerken Wethouder Hoogendijktunnel, de Wolkenhemel, en
Samenspel gerenoveerd. Om de aandacht voor de kunstwerken in de buitenruimte
door kinderen te stimuleren is er een beeldenroute voor kinderen gemaakt.
https://www.krimpenaandenijssel.nl/Beeldenroute-voor-kinderen
 Restauraties van rijksmonumenten
Er zijn 2 rijks monumentale boerderijen langs de IJsseldijk verkocht aan particuliere
eigenaren, onder de voorwaarde dat deze panden zouden worden gerestaureerd. Dat
is ook gebeurd en het heeft prachtig gerestaureerde boerderijen opgeleverd.
 Cultuurhistorische waardenkaart opgesteld
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Er is een cultuurhistorische waardenkaart opgesteld, inclusief een bijbehorende
catalogus cultuurhistorische waarden. Verwerking ervan in de bestemmingsplannen
heeft eveneens plaatsgevonden.
Voorschot op een beleidsnota kunst&cultuur
De drie hoofdwaarden die het Krimpense culturele leven kenmerkten, zijn nog steeds
herkenbaar;
1. de educatieve waarde, de bijdrage die kunst en cultuur leveren aan de persoonlijke,
sociale en cognitieve ontwikkeling van kinderen, jongeren en volwassenen;
2. de sociaal-culturele waarde, de bijdrage aan de sociale samenhang, het versterken van
sociale cohesie, het (sociale) plezier in deelname aan kunst en cultuur, wat onder meer
tot uitdrukking komt in het bloeiende verenigingsleven;
3. de kwalitatieve waarde , de (artistieke, ambachtelijke & professionele) kwaliteit van de
kunst en cultuur in Krimpen
In een toekomstig beleid kunnen deze waarden doelbewust worden versterkt, waardoor zij
richtinggevend kunnen worden bij de ontwikkeling en uitvoering van een Cultuurnota.
Een vierde waarde zou toegevoegd kunnen worden, namelijk de waarde van kunst&cultuur
ten aanzien van de gezondheid. Er wordt op dit moment veel onderzoek gedaan naar het
effect op de gezondheid door kunst&cultuur activiteiten, bijvoorbeeld het effect van muziek
op de hersenen of het effect van het bewegen, zoals dansen bij ouderen.
Voor de komende jaren zal de zichtbaarheid van kunst- en cultuur een aandachtspunt
moeten zijn. Hierbij kan onderzocht worden wat de waarde en plek van kunst- en cultuur is in
relatie tot het versterken van de onderkant van de Pyramide uit de beleidsnota van het
Sociaal Domein 2015-2019. Tevens zal afstemming gezocht worden met andere
beleidsterreinen zoals sport en gezondheidszorg.
Het uitbouwen van de Tuyter als bruisend hart van Krimpen is een belangrijk onderwerp. Het
uitvoeren van de kunst- en cultuureducatie voor de jeugd met behulp van de landelijke
regeling ‘brede impuls combinatiefuncties’ is belangrijk om voort te zetten. Het versterken en
ondersteunen van de voorzieningen en het verenigingsleven blijft actueel. Er zou nog sterker
ingezet kunnen worden op de landelijke regelingen en fondsen.
Mogelijke planning
Wanneer
Mrt / mei 2018
Juni/juli 2018
Aug / sept 2018
Okt 2018
Nov 2018

Wat
Collegeprogramma
Scope bepalen
Schrijfproces
Ambtelijke routing en afstemming
Bestuurlijke besluitvorming

2019-2021

Uitvoering

Bijlagen
Bijlage 1 Totaaloverzicht culturele voorzieningen, instellingen en verenigingen.
Bijlage 2 VNG ledenbrief
Bijlage 3 Sfeerbeeld kunst&cultuuractiviteiten in Krimpen
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