Punt

: Initiatiefvoorstel:Besluitvormingsproces
Cultuurvisie

Aan de raad
Samenvatting:
De raad van de gemeente Hellendoorn heeft in april vastgesteld dat vooraf aan het
besluitvormingstraject de raad het besluitvormingsproces dient te accorderen. In de notitie ‘[ Inwoners
maken en kiezen cultuurvisie’ is dit uitgewerkt: via CultuurCaravaan, Festivalweek en
Keuzebijeenkomst stellen inwoners (de ‘Bonte Honderd’) keuzes vast voor cultuur in 2018.
Voorgesteld wordt om in te stemmen met het proces zoals dat wordt geschetst in de notitie.
Opdracht:
De raad heeft op 18 april 2017 vastgesteld dat vooraf aan het besluitvormingstraject hetkernteam en
het productieteam het besluitvormingsproces ter accordering voorlegt aan de raad.
Aanleiding:
Actiepunt 5.4 van het coalitieprogramma: ‘We stellen een nieuwe cultuurnota op (…)”.
Doelstelling:
De raad wil leren van een andere manier van samenwerken met inwoners. Daarom wil de raad vooraf
spelregels stellen om verwachtingen te kunnen managen die inwoners van de raad hebben en de
raad van inwoners.
Mogelijke oplossingen:
Het besluitvormingsproces is verder in de notitie ‘Inwoners maken en kiezen Cultuurvisie’ uitgewerkt
en ligt nu ter besluitvorming voor aan de raad.
Voorgestelde oplossingen:
In de notitie ‘Inwoners maken en kiezen Cultuurvisie’ staan de mensen en organisaties opgesomd die
in het besluitvormingsproces een rol spelen, van Cultuurverbinders, Deskundigen, Bonte Honderd,
Productieteam, Kernteam. Daarna wordt ingegaan op het proces, van enthousiasmeren van inwoners
door de CultuurCaravaan en vervolgens presentaties door inwoners tijdens de Festivalweek op basis
waarvan deskundigen de ideeën, suggesties, presentaties, voorstellen in vier categoriën
onderverdelen in A ‘gewoon doen’, B ‘Startklaar maken’, C ‘Op broeden’ en D ‘Doorgaan’. Vervolgens
vindt aan het eind van de festivalweek een keuzebijeenkomst plaats waar de ‘Bonte Honderd’
gevormd door inwoners aan de hand van een werkvorm een prioritering maakt en daarmee keuzes
voor cultuur in 2018 (en verder) vaststelt.
Burger en overheidsparticipatie:
Inwoners maken keuzes voor cultuur in 2018 en stellen die vast. Dat betekent besluitvorming door
inwoners, dus op de hoogste trede van de participatieladder.
Communicatie:
Er is een uitgebreid communicatietraject rondom CultuurCaravaan, Festivalweek en
Keuzebijeenkomst.
Effecten meten:
Tijdens het proces zullen kernteam en commissie samenlevingszaken worden geïnformeerd over het
effect van de diverse stappen in het traject.
Planning:
Planning is om in de raadsvergadering van 13 maart 2018 het proces af te ronden en een hamerslag
te geven op de keuzes voor cultuur in 2018 zoals door de Bonte Honderd is vastgesteld op de
Keuzebijeenkomst in januari 2018.
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Concept Besluit:
De raad stemt in met het besluitvormingsproces waarbij inwoners via CultuurCaravaan, Festivalweek
en Keuzebijeenkomst keuzes bepalen voor cultuur in 2018.

Nijverdal, 18 september 2017
De raadsleden vertegenwoordigd in het presidium,
Jos van den Born, PvdA
Ruben Minkjan, ChristenUnie
Dennis op den Dries, GroenLinks
Jan Scholten, CDA
Winnie Müller, VVD

Henk Daggert, D66
Johan Stuut, HOP
Thea ten Have, BB
Jan Veneman, GB

Advies commissie(s):
*
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Nijverdal, 31 oktober 2017

Aldus besloten,
De raad van Hellendoorn,
De griffier,

de voorzitter,

mevr. drs. K. Zomer

mevr. A.H. Raven BA

Bijlagen:
Notitie ‘Inwoners maken en kiezen cultuurvisie’ (17INT02556)
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