Inleiding
In de kadernota cultuur van de gemeente Noordenveld worden de hoofdlijnen van het voorgenomen
cultuurbeleid geschetst. Dit uitvoeringsplan concretiseert de in de kadernota voorgestelde projecten en acties
en geeft daarbij ook een planning en de financiële kaders aan.
De provincie en de gemeente hebben hun gedeelde culturele ambities vastgelegd in een culturele alliantie. De
provincie maakt het door middel van co-financiering (van 2009 t/m 2012) mogelijk actiepunten uit de
cultuurnota uit te voeren. Afspraken hierover zijn vastgelegd in een tweejaarlijks op te stellen
uitvoeringsprogramma. Deelname aan het Drents Programma Cultuurparticipatie maakt onderdeel uit van deze
afspraken. Op dit moment is nog niet bekend op welke wijze dit programma na 2012 wordt vervolgd.
Hoewel de meeste acties gepland zijn voor 2011-2012 kent de cultuurnota een looptijd van vier jaar. Het
document is niet statisch, eens per halfjaar worden de acties opnieuw aangescherpt en aangevuld en wordt
aangegeven hoe het met de voortgang staat. Met de uitvoering van de cultuurnota is in 2010 gestart. Dit
uitvoeringsplan is een hulpmiddel bij de verdere uitvoering.

Doelstellingen cultuurbeleid
Het cultuurbeleid zet in op het beter benutten van de culturele rijkdom van Noordenveld. Hieronder volgen
nog een keer de hoofddoelen van het cultuurbeleid:








Versterking van de slagkracht van de culturele sector
Inzetten van cultuur voor het bevorderen van de sociale samenhang en het bevorderen van de
participatie
Behoud en benutten van het cultureel erfgoed
Bieden van een podium voor artistieke producties
Vergroten van de jongerenparticipatie in het culturele leven
Versterken van de kwaliteit van de openbare ruimte en het verbeteren van de leefomgeving door
middel van kunst en cultuur
Bijdragen aan de gemeentelijke aantrekkingskracht als woon-, werk- en recreatieplaats

Om deze doelstellingen te bereiken zijn er in de kadernota drie programmalijnen benoemd. Alle acties en
projecten zijn ondergebracht in deze programmalijnen.

Rol gemeente
De kadernota is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van het culturele veld in onze gemeente. De
gemeente heeft de regie bij de uitvoering. Het realiseren van de doelstellingen van het cultuurbeleid is een
gezamenlijke opgave van de gemeente, het culturele veld en de betrokken inwoners.

Leeswijzer
Hoofstuk 1 van het uitvoeringsplan bevat een uitwerking van de drie programmalijnen in projecten, acties en
betrokken partijen. In Hoofdstuk 2 is het voortgangsdocument opgenomen waarin alle acties met de looptijd
en de maand van afronding staan. Dit schema wordt eens per jaar geactualiseerd zodat direct duidelijk is hoe
het met de voortgang staat. Hoofdstuk 3 bevat de begroting 2011-2012 met een toelichting hierop. Tot slot
wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de kwalitatieve- en kwantitatieve monitoring van het beleid.
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Hoofdstuk 1
UITWERKING PROGRAMMALIJNEN
Programmalijn Krachtenbundeling
Doelstelling
Wij willen de bestaande culturele rijkdom in Noordenveld tot grotere bloei brengen en het rendement in de
culturele sector vergroten. Het gaat hierbij om het vergroten van de slagkracht op fysiek, organisatorisch en
inhoudelijk vlak.

A

PROJECT ONDERSTEUNING AMATEURKUNST
ACTIES
Realiseren Cultuurloket

BETROKKEN PARTIJEN

1

Uitvoeren pilotproject cultuurloket door inhuur consulent Loes Hoff van Kunst &
Cultuur.

Kunst en Cultuur
Drenthe, Provincie,
Gemeente,
combinatiefunctionaris,
steunpunt
vrijwilligerswerk,
culturele veld, diverse
anderen.
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3

Organiseren netwerkbijeenkomsten Cultuurnetwerk
Organiseren van minimaal 2 netwerkbijeenkomsten waarbij
amateurinstellingen- en kunstenaars elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen en
(van elkaar) leren. Een verbinding leggen met het professionele veld.

Evaluatie van cultuurloket door Kunst en Cultuur Drenthe en Gemeente
Evaluatie na 1 jaar
Aandachtspunten evaluatie:
- Gerealiseerde ondersteuningswerkzaamheden van cultuurconsulent
- Gerealiseerde ontmoetingen
- Kostenanalyse
- Samenwerking
- Aansluiting steunpunt vrijwilligerswerk
Verslag wordt door K&C aan gemeente aangeboden. Van belang voor gemeente
is in hoeverre cultuurloket tegemoet komt aan de wens voor ondersteuning van
de amateurkunstsector. De gemeente en cultuurconsulent willen aanvullend op
de evaluatie door K&C begin 2011 een enquête uitvoeren onder alle culturele
instellingen.
Voor zomer 2011 besluit over voortzetting vanaf 2012 en wijze van financiering.
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cultuurconsulent,
bibliotheek, culturele
veld,
combinatiefunctionaris
en steunpunt
vrijwilligerswerk.
Cultuurconsulent,
kunst& cultuur
Drenthe, gemeente.
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Structureel vervolg geven aan Culturele Uitdag
Evaluatie met de culturele programmaorganisaties, op basis hiervan voorstel
voortzetting. Vervolg is mede afhankelijk van provinciale subsidie.

Gemeente en CKR,
DAP, CRN.

B

PROJECT BIBLIOTHEEKVERNIEUWING EN TALIGHEID
BETROKKEN PARTIJEN

1

ACTIES
Functionele verbreding van de bibliotheek
Uitwerking bezuinigingstaakstelling bibliotheek en beleidsmatige vertaling van
de bezuiniging. Bestuurlijke werkgroep VDG-Provincie heeft taak gekregen de
gevolgen van Provincie Nieuwe Stijl en bezuinigingsnoodzaak provincie en
gemeenten uit te werken.

Bibliotheek, Biblionet,
provincie, gemeente

Maken prestatieafspraken ter vervanging huidige uitvoeringsovereenkomst
2010. Mogelijkheid Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) onderzoeken
naar voorbeeld gemeente Borger-Odoorn.

Bibliotheek, Gemeente

NB: Bibliotheek gaat na de zomer deelnemen aan samenwerkingsverband RON,
VCT en bibliotheken. Tourist Info’s komen hier ook onder te vallen.
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Zie ook A1 Realiseren cultuurloket
Aandacht voor Drentse taol en cultuur
Coördinatie Meertmaond.
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’t Huus van de Taol,
Historische
Verenigingen

Aandacht voor talig Noordenveld zoals het werk van schrijfster Vasalis.
Overleg met projectgroep Vasalis en culturele organisaties over structureel
vervolg Vasalis-activiteit. Inbedding in verschillende organisaties.

Culturele veld,
gemeente

C

PROJECT PROFILERING MUSEA
BETROKKEN PARTIJEN

1

ACTIES
Uitvoering projectplan 2010-2012 Provinciaal Museum Platform
Het projectplan bevat 9 collectieve projecten. De Noordenveldse musea bepalen
individueel of ze deelnemen aan projecten die vanuit het Provinciaal Museum
Platform worden aangeboden.

Provincie, Drentse
musea

2

Uitvoering pilot websites Gemeente Noordenveld
Uitvoering pilot gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de websites. Dit
project maakt onderdeel uit van het projectplan van het Provinciaal Museum
Platform.

3

6 Noordenveldse
musea
Pilot voor alle Drentse
musea. Uitvoering
Provinciaal Museum
Platform.

3

Vervolg geven aan onderlinge samenwerking en participatie in breder cultureel
netwerk.
Uit een inventarisatie is gebleken dat de Noordenveldse musea op diverse
terreinen met elkaar willen samenwerken. Door uitvoering van C1 en C2 wordt
hier een start mee gemaakt. In het najaar van 2011 evaluatie om te bekijken of
de museale sector door deelname aan de collectieve projecten in voldoende
mate versterkt wordt. Gemeente heeft regisserende rol.
Musea spelen ook een rol in de ontwikkeling van erfgoededucatieprojecten, zie
programmalijn cultuur en jeugd E. 1 t/m 3, cultuur in het onderwijs.

D

6 Noordenveldse
musea, gemeente

PROJECT HERIJKEN SUBSIDIEBELEID
ACTIES

BETROKKEN PARTIJEN

1

Prestatieafspraken maken met professionele instellingen
Bibliotheek, ICO,
Kinderwereld en
gemeente.

2.

Bibliotheek: nieuwe overeenkomst/afspraken ter vervanging huidige
uitvoeringsovereenkomst.
ICO: besluitvorming hoe verder na 2011.
Kinderwereld: subsidievoorwaarden opstellen.
Subsidieproces vereenvoudigen
Proces van subsidietoekenning is met ingang van 2010 aangepast en
vereenvoudigd. Subsidieontvangers die minder dan € 15.000 aan subsidie
ontvangen krijgen subsidie voor 3 jaar toegekend. In deze drie jaar wordt
bekeken of de huidige verdeling van de gelden binnen de cultuursector nog de
meest wenselijke is.

Gemeente, culturele
veld.

3.

Opstellen nieuwe subsidieverordening
Opstellen nieuwe Algemene Subsidieverordening.
Opstellen nieuwe subsidieverordening cultuur (zie ook D4 en D5 hieronder)
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Ontwikkelen van lokaal fonds cultuurparticipatie
Met middelen culturele alliantie (fonds cultuurparticipatie), toevoeging budget
uit experimentenfonds kunst en cultuur en budget voor kunst- en
cultuureducatie.
Geld moet besteed worden aan cultuureducatie, amateurkunst en volkscultuur.
Opstellen criteria en communiceren aan alle culturele instellingen.
2012 evaluatie en bepaling budget (mede afhankelijk van voortzetting
provinciale subsidie cultuurparticipatie) voor 2013 en verder.
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Gemeente, Provincie

Systematisch bijhouden van participatiegegevens.
Begin 2011 wordt de Culturele Atlas Drenthe 2010 geactualiseerd. De Provincie
organiseert het onderzoek, gemeenten leveren gegevens aan. In
Prestatieafspraken met instellingen maken we afspraken over aan te leveren
gegevens. Zie ook D1 Prestatieafspraken maken met professionele instellingen.
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Gemeente, Provincie

Ontwikkelen aparte subsidieregeling voor festivals en evenementen.
Vaststellen jaarlijks budget en opstellen heldere criteria.
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Gemeente

Gemeente, Provincie
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Cultureel jaarverslag
Om inwoners van de gemeente nog meer te betrekken bij de grote culturele
rijkdom van Noordenveld brengen we een cultureel jaarverslag uit.
Gemeentelijke activiteiten (zoals start cultuurloket) krijgen hierin een plek maar
ook de activiteiten van de culturele instellingen.
Voorstel om in ieder geval 2 jaar uit te brengen, daarna evaluatie.

Gemeente

Programmalijn Cultuur en Jeugd
Doelstelling
Wij willen de mogelijkheden van cultuureducatie (kunst én erfgoededucatie) binnen het onderwijs in
Noordenveld optimaal benutten. Ook buiten het onderwijs willen wij de mogelijkheden voor cultuureducatie
versterken.

E.

PROJECT CULTUUR IN HET ONDERWIJS
ACTIES
Structurele voortzetting cultuurmenu in het basisonderwijs

BETROKKEN PARTIJEN

1.

Bespreken voorstel verbreding kunstmenu naar cultuurmenu in stuurgroep.
Start en verdere ontwikkeling cultuurmenu.

Scholen, kunst &
cultuur Drenthe,
Drents Plateau, ICO,
lokale partners
(bibliotheek) gemeente

2.

3

Structurele voortzetting cultuurtrajecten in Voortgezet Onderwijs.
Subsidieverzoek scholen VO Cultuurtraject behandelen, eens per jaar overleg.
Aandachtspunt is samenhang met cultuurmenu basisonderwijs: doorgaande
leerlijn.

Scholen VO, culturele
instellingen.

Stimuleren samenwerking tussen scholen en culturele omgeving.
Lokale organisaties worden betrokken bij invulling van cultuurmenu via
combinatiefunctionaris ICO.

Kunst & cultuur
Drenthe,
combinatiefunctionaris,
scholen, culturele veld,
gemeente

F.

PROJECT CULTUURKAART
ACTIES
Onderzoek naar mogelijkheden invoering van een cultuurkaart/voucher.

BETROKKEN PARTIJEN

1.

Doel is het bevorderen van de cultuurparticipatie onder jongeren.

Gemeente, Extern
Bureau voor uitvoering
onderzoek.

Onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden invoering van een
cultuurpas/cultuurvoucher. Met deze pas kunnen jongeren zelf keuzes maken in
het cultuuraanbod. Voorbeelden/ervaringen andere gemeenten hierbij
betrekken. Onderzoek laten uitvoeren door een externe.
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G.

PROJECT COMBINATIEFUNCTIONARIS
ACTIES

1.

Aanstellen combinatiefunctionaris cultuur
Uitvoering regeling combinatiefunctionarissen.
Evaluatie: sept. 2011

H.

BETROKKEN PARTIJEN

Stimuleren projecten ter bevordering en verbreding van het aanbod voor de
jeugd.
Voorstel maken om lokaal aanbod voor de jeugd met subsidie te ontwikkelen en
de kwaliteit te verbeteren. Nagaan welke amateurverenigingen zich alleen om
volwassen richten en hen stimuleren een aanbod voor de jeugd te ontwikkelen.
Zie ook H2.
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ICO, onderwijs,
culturele veld,
gemeente.

PROJECT AANBOD JEUGD VRIJETIJDSKUNSTEN
ACTIES

1

BETROKKEN PARTIJEN

Gemeente,
cultuurconsulent

Pilot Teken- en Schildergroep
Pilot Teken- en Schildergroep in 2011 nog een keer eenmalig ondersteunen.
Deze pilot kan als voorbeeld dienen voor andere (amateur)verenigingen. Samen
met cultuurconsulent bijeenkomst organiseren waarin Teken- en Schildergroep
resultaten presenteert aan andere (amateur)verenigingen zie ook H1.

Teken- en
schildergroep,
cultuurconsulent,
culturele veld,
gemeente

Programmalijn Cultuur en Ruimte
Doelstelling
Wij zetten in op het behoud van het cultureel erfgoed in onze gemeente. Daarnaast willen wij nadrukkelijk
cultuur meer benutten als inspiratiebron van ruimtelijke ontwikkelingen en kwalitatieve inrichting van de
openbare ruimte.

I.

PROJECT SCHATKAMER NOORDENVELD
ACTIES

1.

Actief toegankelijk maken van gegevens voor stamboomonderzoek.
Deelname aan digitaal loket bewoningsgeschiedenis.
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BETROKKEN PARTIJEN
Drentse gemeenten,
drents archief,
provincie Drenthe.

2.

Gebruik historisch materiaal in educatieve projecten op scholen.
Zie E1 en E2 Cultuurmenu in BO en Cultuurtraject in VO.

Scholen, ICO, Drents
Plateau, Kunst &
Cultuur, historische
verenigingen, musea.

3.

Benutten van historische bronnen voor culturele producties en activiteiten.
Gemeente

4.

Stimuleren in subsidiebeleid dat gebruik wordt gemaakt van het cultureel
erfgoed. Maakt onderdeel uit van subsidiecriteria D4 (fonds cultuurparticipatie)
en D5 (subsidieregeling festivals en evenementen).
Oprichten Erfgoedpunt Noordenveld
Initiatief van Drents Archief en Biblionet Drenthe i.s.m. lokale historische
vereniging en bibliotheek. Doel is erfgoedpunt in bibliotheek.

Gemeente, Drents
Archief, Biblionet
Drenthe en bibliotheek.

J.

PROJECT VERBINDING CULTUUR EN RUIMTE
BETROKKEN PARTIJEN

1.

ACTIES
Onderzoek naar noodzaak uitwerken gemeentelijk erfgoedbeleid (incl. visie op
versterken van relatie cultuur en ruimte).
In dit kader is in de culturele alliantie 2011-2012 opgenomen:
Verankering cultuurhistorie in ruimtelijke ontwikkelingen c.q. monumenten. Uit
te werken door Drents Plateau in samenspraak met de afzonderlijke gemeenten.
Mogelijke concrete uitwerking: databank cultuurhistorie ingevuld vanuit
gemeenten en provincie. Cultuurhistorische waardenkaart en databank bieden
relevante basisinformatie over monumenten cultureel erfgoed voor afweging
cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Gemeente, Provincie,
Drents Plateau.

2.

3.

Onderhoud kunstwerken openbare ruimte


Offerte opvragen en aantal herstelwerkzaamheden laten uitvoeren.



Onderhoudsplan (laten) maken gebaseerd op bevindingen
inventarisatie werkgroep.



Verzekering op orde.



Gemeentelijk kunstbezit zichtbaar maken via website gemeente.

Projecten kunst in openbare ruimte
Lange Streeken 2 en Roderveld 4 nieuwe kunst in openbare ruimte mogelijk
maken. Voorwaarde subsidie provincie is dat plannen bovenlokale kwaliteit
hebben en dat cultuur en cultuurhistorie in kunstopdrachten tot uiting komen bij
inrichting van ruimte.

4.

Gemeente, Provincie,
CBK, bewoners,
Verkuno, Kunst &
Cultuur Drenthe

Deelname aan KOR-project (Kunst Openbare Ruimte)
Diverse activiteiten:
Openbare lezingen, exposities, publicatie, educatief project.
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Gemeente, CBK,
kunstenaars.

Drentse Gemeenten,
Centrum Beeldende
Kunst Drenthe,
Provincie, culturele
instellingen.

K.

PROJECT VEENHUIZEN EN WERELDERFGOED
ACTIES
Veenhuizen op werelderfgoedlijst.

BETROKKEN PARTIJEN

1.

Traject loopt. Apart project.

Provincie Drenthe,
gemeente Westerveld,
gemeente Noordenv.
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Hoofdstuk 2
VOORTGANGSDOCUMENT
Toelichting
Het voortgangsdocument bestaat uit een overzicht van alle acties, de looptijd van de verschillende acties
(startdatum – einde project) en wanneer een actie moet zijn afgerond. In de laatste kolom kan door middel van
een X aangegeven of een actiepunt is afgerond.

Programmalijn krachtenbundeling
ACTIE

LOOPTIJD

A1 Realiseren cultuurloket.
A2 Organiseren 2 netwerkbijeenkomsten.
A3 Evaluatie cultuurloket.

feb.’10- feb.’12
e
1 nov 2010
dec. ’10- apr.
‘11
okt.’10-mrt ‘11
Sept.’10febr.’11
2010-2014
nov.’10-apr. ‘11

A4 Structureel vervolg geven aan culturele uitdag.
B1 Functionele verbreding bibliotheek Bezuinigingstaakstelling.
B2 Aandacht voor Drentse Taol en Cultuur.
B3 Aandacht voor talig Noordenveld zoals het werk van
schrijfster Vasalis.
C1 Uitvoering projectplan 2010-2012 Provinciaal
Museum Platform.
C2 Uitvoering pilot websites musea Noordenveld.
C3 Vervolg geven aan onderlinge samenwerking en
participatie in breder cultureel netwerk.
D1 Prestatieafspraken maken met professionele
instellingen.
D2 Subsidieproces vereenvoudigen.
D3 Opstellen nieuwe Algemene Subsidieverordening en
nieuwe subsidieverordening cultuur.
D4 Ontwikkelen lokaal fonds cultuurparticipatie.
D5 Ontwikkelen aparte subsidieregeling voor festivals
en evenementen.
D6 Systematisch bijhouden van participatiegegevens.
D7 Cultureel jaarverslag.
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WANNEER
AFGEROND?
feb.’10
nov. ‘11
apr. ‘11
mrt. ‘11
febr. ‘11
jaarlijks mrt
apr. ‘11

Nov
‘10-dec.
‘12
2011
najaar 2011

dec. ‘12

jan ‘11-dec ‘12

dec.’12

apr ’11-apr ‘12
2011-2013

apr. ‘12
jan ’11 (algemene)
apr,’12 (wcs)
dec.’10
dec.’10

nov ’10- dec ‘10
nov ’10- dec ‘10
2011-2014
2011-2012

dec.’11
dec.’11

jan (jaarlijks
actualisatie)
febr. ’11 en febr. ‘12

X=
klaar
X

Programmalijn cultuur en jeugd
ACTIE

LOOPTIJD

E1 Structurele voortzetting cultuurmenu in het BO.

2010-2013

E2 Structurele voortzetting cultuurtrajecten in het VO.

2010-2014

E3 Stimuleren samenwerking tussen scholen en
culturele omgeving.
F1 Onderzoek naar mogelijkheden invoering
Cultuurkaart.
G1 Aanstellen combinatiefunctionaris cultuur.
H1 Stimuleren projecten aanbod jeugd.
H2 Ondersteuning en evaluatie pilot teken- en
schildergroep.

2010-2013
dec.’10-begin
2011
sept.’10
2011
2011

WANNEER
AFGEROND?
Schooljaar 2011-2012
introductie
erfgoed/media.
Uitbouw 2012-2013
Daarna gaat nieuwe
contractperiode in.

X=
klaar

Na schooljaar 20132014 gaat nieuwe
periode in.
Jaarlijks, start najaar
’10
mrt

X

sept. ‘10
dec. ‘11
dec. ‘11

x

X=
klaar

Programmalijn cultuur en ruimte c.q. landschap
ACTIE

LOOPTIJD

I1 Deelname aan digitaal loket bewoningsgeschiedenis.
I2 Gebruik historisch materiaal in educatieve projecten
op scholen.
I3 Benutten van historische bronnen voor culturele
producties en activiteiten.
I4 Oprichten erfgoedpunt Noordenveld.
J1 Onderzoek naar noodzaak uitwerken gemeentelijk
Erfgoedbeleid.
J2 Onderhoud Kunstwerken openbare ruimte
 Offerte opvragen en aantal
herstelwerkzaamheden laten uitvoeren.

2011-2012
2011-2013

WANNEER
AFGEROND?
juli ‘12
doorlopend

2011-2013

doorlopend

2011

juni ‘11

2010-2014

Doorlopend





juli ‘11

Onderhoudsplan (laten) maken gebaseerd op
bevindingen inventarisatie werkgroep.

juli ‘11

Verzekering op orde.

febr. ‘11



febr ‘11

Gemeentelijk kunstbezit zichtbaar maken via
website gemeente.
J3 Projecten kunst in openbare ruimte.

2011-2014

J4 Deelname aan KOR-project.
F1 Veenhuizen op werelderfgoedlijst.

2011-2012
x
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Start nov ’10, nu nog
niet bekend wanneer
klaar.
dec ‘12
x

Apart
project.

Hoofdstuk 3
BEGROTING 2011-2012
Toelichting
Voorziening Cultuur
De kosten van uitvoering van de cultuurnota worden aan de ene kant gedekt door reguliere middelen die in de
begroting 2011 zijn opgenomen.
Daarnaast is er nieuw geld gestort in een “voorziening cultuur”. Deze voorziening is als volgt opgebouwd:
Uitwerking kadernota
€ 25.000
Cultuurloket
€ 15.000
Cultuureducatie
€ 21.000
Het bedrag voor het cultuurloket is al uitgegeven en er is dus nu nog € 46.000 beschikbaar vanuit de
voorziening cultuur. Met de middelen voor “uitwerking kadernota” worden kosten gedekt die gedurende de
periode van uitvoering gemaakt worden. Voor een deel is hier op dit moment dus nog geen zicht op. In dit
uitvoeringsplan staan drie actiepunten waarvoor nu al een beroep wordt gedaan op dit budget (cultureel
jaarverslag, digitaal loket bewoningsgeschiedenis en KOR-project).
Culturele alliantie
Via de culturele alliantie draagt de provincie Drenthe ook bij aan de financiering van de actiepunten uit de
cultuurnota. De bijdrage van de Provincie voor de periode 2009-2010 is € 37.500 voor cultuurparticipatie en
€ 10.000 voor het museumproject 2010. Daarnaast heeft de provincie vanuit de culturele alliantie 2009-2010
bijgedragen aan het project “archeologische beleidsadvieskaart” voor € 30.000. Dit project valt echter buiten
het bereik van de cultuurnota. De Provincie heeft toestemming gegeven om de niet bestede middelen 20092010 over te hevelen naar de periode 2011-2012. Het gaat om een bedrag van € 23.500. Voor de periode 20112012 is de bijdrage € 50.000 voor cultuurparticipatie en € 26.000 voor het museumproject 2011-2012.
Via co-financiering geeft de gemeente dezelfde bedragen aan de projecten uit.
Omdat de provincie de gemeentelijke bijdrage voor het museumproject rechtstreeks overmaakt aan het
Platform Drentse Musea wordt dit bedrag in mindering gebracht op de Provinciale subsidie die de gemeente
daadwerkelijk ontvangt. Hieronder nog even voor de duidelijkheid een overzicht van de provinciale bijdrage:
Subsidie Provincie Culturele Alliantie 2009-2010

Af: provinciale en gemeentelijke bijdrage museumproject
Werkelijk ontvangen subsidie 2009-2010
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€ 37.500
€ 30.000
€ 10.000 +
€ 77.500
€ 20.000 -/€ 57.500

Cultuurparticipatie
Archeologische beleidsadv.krt
Museumproject 2010

Subsidie Provincie Culturele Alliantie 2011-2012

Af: provinciale en gemeentelijke bijdrage museumproject
Werkelijk te ontvangen subsidie 2011-2012

€ 50.000
€ 4.334
€ 26.000 +
€ 80.334
€ 52.000 -/€ 28.334

Cultuurparticipatie
Digitaal loket bew.geschiedenis
Museumproject 2011 en 2012

Omdat de nieuwe culturele alliantie geldt voor de periode 2011-2012 geldt deze begroting ook voor deze jaren.
De begroting wordt jaarlijks bijgesteld. Bij de toelichting staat of de kosten betrekking hebben op deze hele
periode of alleen op 2011. Voor 2012 wordt de begroting na vaststelling van de gemeentebegroting 2012
bijgesteld.

Programmalijn krachtenbundeling
ACTIE

TOTALE KOSTEN

A1 Realiseren cultuurloket

€ 31.000 (2jr)

A2 Organiseren 2
Netwerkbijeenkomsten.
A3 Evaluatie cultuurloket.
A4 Structureel vervolg geven aan
culturele uitdag.

ZIE A1

B1 Functionele verbreding
bibliotheek.

€ 460.355 structureel
€ 25.576 incidenteel

B2 Aandacht voor Drentse Taol en
Cultuur.
B3 Aandacht voor talig Noordenveld
zoals het werk van schrijfster
Vasalis.
C1 Uitvoering projectplan 2010-2012
Provinciaal Museum Platform.

x

x

x

x

€ 52.000

€ 52.000

12

Ambtelijke uren.
€ 2.500

BATEN
(provinciale
subsidie
culturele
alliantie)
€ 16.000
Overheveling
Culturele
Alliantie 20092010.
ZIE A1

DEKKING FCL-ECL
(bijdrage/kosten
gemeente)

x
Mogelijk
provinciale
subsidie, nog
niet bekend.
x

x
bestaande middelen
experimentenfonds.

€ 15.000
uit voorziening cultuur

ZIE A1

6510110/42510
2012 nog niet bekend.
Mogelijk subsidies via
fondsen.
Mogelijk subsidies via
fondsen.
€ 4.000 per museum
per jaar
Provincie/Gemeente,
door komst
Glasmuseum nog extra
uitgave voor 2009-2010
(tlv 2011). Provincie
betaalt ook
gemeentelijk deel
rechtstreeks. Dit
betekent dat
gemeentelijke bijdrage
(ivm co-financiering) via

C2 Uitvoering pilot websites musea
Noordenveld.
C3 Vervolg geven aan onderlinge
samenwerking en participatie in
breder cultureel netwerk.
D1 Prestatieafspraken maken met
professionele instellingen.
D2 Subsidieproces vereenvoudigen.
D3 Opstellen nieuwe Algemene
Subsidieverordening en nieuwe
subsidieverordening cultuur.
D4 Ontwikkelen lokaal fonds
cultuurparticipatie.

ZIE C1

ZIE C1

andere projecten
gerealiseerd moet
worden.
ZIE C1

Ambtelijke uren.

x

x

Ambtelijke uren.

X

x

Ambtelijke uren.
Ambtelijke uren.

x
x

x
x

2011: € 17.500
waarvan € 5.000
incidenteel subsidie
Provincie.

2011: € 5.000
2012: € 6.000

Uit
Experimentenfonds
€ 5.000 per jaar (FCL
6510413/ECL 42514).

2012: € 18.500
waarvan € 6.000
incidenteel subsidie
Provincie.
D5 Ontwikkelen aparte
subsidieregeling voor festivals en
evenementen.

D6 Systematisch bijhouden van
Participatiegegevens.
D7 Cultureel jaarverslag.

Invoering kunstmenu
€ 7.500. (FCL
6510411/ECL 34511)

2011: € 13.500
waarvan € 6.000
incidenteel subsidie
Provincie.
2012: € 14.500
waarvan € 7.000
incidenteel subsidie
Provincie
Ambtelijke uren.

2011: € 6.000
2012: € 7.000

Uit
Experimentenfonds €
7.500 per jaar (FCL
6510413/ECL 42514).

x

x

€ 2.500

x

Uit voorziening cultuur
uitwerking kadernota
(FCL 6510411/ECL
35519).

BATEN
(provinciale
subsidie
culturele
alliantie)

DEKKING FCL-ECL
(bijdrage/kosten
gemeente)

Programmalijn cultuur en jeugd
ACTIE

TOTALE KOSTEN

E1 Structurele voortzetting
cultuurmenu in het BO.

€ 12.000 Structureel
incidenteel € 28.500
ontwikkeling
erfgoed/mediaproducten
2011-2014
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FCL 6510411/ ECL
34511
€ 7.500
subsidie
provincie
culturele
alliantie 20092010

€ 21.000 Uit
voorziening cultuur
cultuureducatie (FCL
6510411/ECL 35519).

E2 Structurele voortzetting
cultuurtrajecten in het VO.

€ 2.500 structureel

X

FCL 6510411/ ECL
34511

E3 Stimuleren samenwerking tussen
scholen en culturele omgeving.
F1 Onderzoek naar mogelijkheden
invoering cultuurkaart.
G1 Aanstellen
combinatiefunctionaris cultuur.

Ambtelijke uren.

x

x

€ 10.000

€ 10.000

x

x

H1 Stimuleren projecten aanbod
Jeugd.
H2 Ondersteuning en evaluatie pilot
teken- en schildergroep.

x

x

2011: € 1.500

€ 1.500
subsidie
provincie
culturele
alliantie ’09-‘10.
Al uitgegeven.

Dekking Aboutalebgelden.
Geen extra kosten,
maakt onderdeel uit
van subsidie ICO.
Mogelijk subsidies via
fondsen D4 en D5.
x

Programmalijn cultuur en ruimte c.q. landschap
ACTIE

TOTALE KOSTEN

DEKKING FCL-ECL
(bijdrage/kosten
gemeente)

x

BATEN
(provinciale
subsidie
culturele
alliantie)
€ 4.344
culturele
alliantie 20112012.
x

I1 Actief toegankelijk maken
gegevens stamboomonderzoek.

€ 8.688

I2 Gebruik historisch materiaal in
educatieve projecten op scholen.
I3 Benutten van historische bronnen
voor culturele producties en
activiteiten.
I4 Oprichten erfgoedpunt
Noordenveld.

x

x

Mogelijk subsidies via
fondsen D4 en D5.

Ntb

Ntb

J1 Onderzoek naar noodzaak
uitwerken gemeentelijk
erfgoedbeleid.
J2 Onderhoud Kunstwerken
openbare ruimte.

Ntb

Ntb

€ 7.800

x

J3 Projecten kunst in openbare
ruimte.

Ntb

Ntb

J4 Deelname aan KOR-project

€ 3.000

x

F1 Veenhuizen op werelderfgoedlijst.

x

x

Evt. dekking via
voorziening cultuur
uitwerking kadernota.
Evt. dekking via
voorziening cultuur
uitwerking kadernota
FCL 6510413/ECL
44515
Na maken
onderhoudsplan raming
bijstellen.
Vanuit grondexploitatie
komen middelen
beschikbaar voor
reserve kunst.
uit voorziening cultuur
uitwerking kadernota
(FCL 6510411/ECL
35519).
Apart project.
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€ 4.344 uit voorziening
cultuur uitwerking
kadernota (FCL
6510411/ECL 35519).
Zie E1 en E2

Hoofdstuk 4
MONITORING
Kwalitatieve effectmeting
(uit: Samen Delen! Programma Cultuurparticipatie Drenthe 2009-2012).
De provincie en de gemeente Emmen willen de kwalitatieve monitoring en evaluatie in gezamenlijkheid
oppakken. Streven is gericht op de ontwikkeling van een set indicatoren en een monitoringssystematiek die
voor alle Drentse gemeenten toepasbaar is.
Omdat niet alles wat gemeten kan worden zinvol is én omdat niet alles wat zinvol is gemeten kan worden
willen we zoeken naar een beperkte set van indicatoren en monitoring die -vanuit de systematiek Social Return
On Investment (SROI)- leiden tot een echte meerwaarde.
Ons staan daarbij drie functionaliteiten voor ogen.
• Indicatoren als bakens
Deze indicatoren moeten het culturele veld helpen projecten te ontwikkelen die bijdragen aan onze
participatiedoelstellingen.
• Indicatoren als criteria
Ze moeten ook als parameters dienen om te beoordelen of aanvragen al dan niet voor subsidiëring in
aanmerking komen.
• Indicatoren als verantwoording
Daarenboven helpen ze ons als provincie en gemeenten bij de formulering van een onderbouwde
verantwoording aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Promotieonderzoek
Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen wordt momenteel een promotieonderzoek uitgevoerd naar de effecten
van cultuurparticipatiebeleid. De uitkomsten van dit onderzoek zijn ook interessant voor de gemeente.

Kwantitatieve effectmeting
De Provincie organiseert de verzameling van de informatie voor de Culturele Atlas Drenthe. Begin 2011 worden
de gegevens over 2010 geactualiseerd.
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