R
U
U
T
L
C U
T
E
H
T
R
U
E
L
K
!
N
E
V
E
L

Beleidskader cultuur
Uitwerking van de visie

INLEIDING
De gemeenteraad heeft 25 april 2016 de visie Cultuur kleurt het leven! vastgesteld.
De visie beschrijft de kracht van cultuur. Ook geeft het een overzicht van de culturele
rijkdom in Den Helder. De visie laat, in de vorm van speerpunten, zien welke
maatschappelijke effecten we willen bereiken met het cultuurbeleid. De visie Cultuur
kleurt het leven! is in dit beleidskader uitgewerkt. Zo wordt duidelijk wie wat per
speerpunt doet. De uitwerking betreft de periode 2017-2020.
Eerst maken wij inzichtelijk aan welke speerpunten onze
subsidiepartners bijdragen. Vervolgens benoemen wij per
speerpunt de specifieke doelstellingen. Daarbij geven we aan
welke subsidiepartner(s) verantwoordelijk is of zijn voor de
uitvoering van een doelstelling.
Ten tweede beschrijven wij de activiteiten van de gemeente.
Per speerpunt lichten wij toe wat wij, buiten het beleggen van
activiteiten bij subsidiepartners, aan activiteiten ondernemen
bij de vier speerpunten.
Ten derde hebben we inzichtelijk gemaakt hoe het
cultuurbeleid verbonden is met andere beleidsvelden.
Tot slot treft u in de bijlage een overzicht aan met een
uitwerking van het cultuurbudget. Hierdoor wordt duidelijk
hoe dit is opgebouwd en hoe dit tot uiting komt in de
gemeentelijke begroting.

UITWERKING SPEERPUNTEN
NAAR DOELSTELLINGEN
In de visie Cultuur kleurt het leven! staan onze beleidsdoelen, inclusief de gewenste
maatschappelijke effecten, geformuleerd in de vorm van vier speerpunten (kinderen
en cultuur, iedereen doet mee, Den Helder als culturele hart van de regio en
cultureel ondernemen). In dit beleidskader werken we nader uit hoe de gewenste
effecten gerealiseerd worden. Dit doen wij door specifieke doelstellingen te
benoemen bij de speerpunten.

In bijlage 1 hebben we de inrichting van de begroting met

Zes organisaties ontvangen subsidie van ons, die zijn

betrekking tot het programma Cultuur inzichtelijk gemaakt.

weergegeven in onderstaand schema. Tevens ziet u op welke

Het cultuur budget wordt grotendeels besteed aan de

speerpunten de organisaties zich vooral profileren. Al betekent

subsidiepartners (alleen taakveld 5.3 wordt niet besteed aan

dit niet dat zij geen activiteiten op de andere speerpunten

de subsidiepartners). Dit betekent dat de subsidiepartners zorgen

ondernemen. Bijdragen aan andere speerpunten vormen dan

voor het uitvoeren en behalen van de meeste speerpunten.

echter een klein deel van de totale activiteiten.

Speerpunt 1:

Speerpunt 2:

Kinderen en cultuur

Iedereen doet mee
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WAT WILLEN WE BEREIKEN:
DE OPDRACHT VOOR DE
CULTURELE ORGANISATIES
De meeste activiteiten op het gebied van cultuur worden uitgevoerd door de
subsidiepartners. Hieronder staan per speerpunt de doelstellingen uitgewerkt
waaraan de subsidiepartners (gaan) werken. Deze doelstellingen nemen wij mee in de
prestatieafspraken die wij maken met de subsidiepartners. Wij vragen de subsidiepartners
om de doelstellingen en prestatieafspraken ook een herkenbare plek te geven in hun
eigen meerjarenbeleidsplannen, begrotingen en verantwoordingen. Ook vertalen we de
speerpunten en doelstellingen door in de gemeentelijke P&C cyclus. Op deze manier kan de
gemeenteraad zicht houden op de uitvoering van de doelstellingen

SPEERPUNT 1:
KINDEREN EN CULTUUR

op 100% maar voor de KopGroep Bibliotheken is dat op dit
moment 90%).
~ Er is een efficiënt en een vraaggericht aanbod van Triade

Samenwerking onderwijs en cultuurorganisaties

en de KopGroep Bibliotheken naar scholen. Hierbij is

Het is van belang dat onderwijs en cultuurorganisaties goed

de balans tussen de veelzijdigheid aan keuze voor de

samenwerken. Enerzijds omdat de culturele organisaties via

scholen en efficiënte inzet van de ondersteuning door

de scholen kinderen enthousiast kunnen maken voor culturele
activiteiten buiten school. Anderzijds kunnen culturele

de organisaties wenselijk.
~ Buiten het reguliere aanbod aan het onderwijs, heeft Triade

organisaties de scholen ondersteunen bij de invulling van hun

een extra programma in de vorm van cultuureducatie met

taak met betrekking tot kunst- en cultuureducatie. Daarbij kan

kwaliteit. Triade krijgt de opdracht voor een uitbreiding van

kunst- en cultuureducatie bijdragen aan regulier onderwijs

dit programma: het programma verdiepen op de scholen

(bijvoorbeeld door middel van muziekonderwijs het alfabet of

waar het nu plaatsvindt en tevens het programma op meer

andere zaken te leren) en het ontwikkelen van vaardigheden

scholen laten plaatsvinden (van 9 scholen in 2016 tot

die tegenwoordig zeer belangrijk zijn zoals creativiteit,

13 scholen in 2020).

flexibiliteit en het opdoen van nieuwe ideeën. Voor Triade en
de KopGroep Bibliotheken ligt hierin een expliciete opdracht:

Laaggeletterdheid
Het aantal laaggeletterden in Den Helder ligt rond het

~ Alle scholen maken in 2020 gebruik van het aanbod van
Triade en de KopGroep Bibliotheken (voor Triade ligt dat al

landelijke gemiddelde (11-13%). De laaggeletterden van
de toekomst zitten nu op school. Het is daarom van belang

~ De stichting Top van Holland neemt de culturele hoogtepunten mee

dat we het lezen en leesplezier bevorderen door het aanbieden

~ Triade, KopGroep Bibliotheken en De Kampanje vervullen een

van laagdrempelige voorzieningen. Bijvoorbeeld door een goed

actieve steunfunctie voor verenigingen op het gebied van

Den Helder heeft een regionale functie met een aanbod dat

in de marketing- en promotiestrategie van de stad. Daarbij wordt

bereikbare bibliotheek waarvan kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen

amateurkunst (zowel om optredens te realiseren als in het

daarbij past. De dichtstbijzijnde schouwburgen waar vergelijkbare

ook gekeken naar hoe de marketing en promotie, waar mogelijk,

worden en de aanwezigheid van een bibliotheek in iedere wijk.

afstemmen van het verschillende aanbod).

producties worden getoond bevinden zich in Alkmaar en Hoorn.

afgestemd kan worden met de desbetreffende organisaties.

De bibliotheek is daarbij tegelijkertijd een plaats waar kinderen een

~ De KopGroep Bibliotheek onderneemt de volgende activiteiten:

Veelzijdig aanbod

Ook is het creatief aanbod groter en meer divers dan in de omliggende

~ Destinatie Marketing Organisatie ‘Holland boven Amsterdam’

goede plek vinden om te lezen en informatie tot zich te nemen.

het aanpakken van (volwassen) laaggeletterdheid, het bevorderen

gemeenten. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van Den Helder als

neemt de culturele activiteiten waarmee Den Helder zich profileert

Dit leidt tot de volgende opdrachten voor de KopGroep Bibliotheken:

van taalvaardigheid en digivaardigheid, het bieden van

vestigingsplaats en het trekt het meer bezoekers. Cultuur en de

als cultureel hart van de regio mee in campagnes, toeristische

voorzieningen voor ouderen en het organiseren van ontmoeting.

culturele organisaties dragen op verschillende manieren bij aan een

informatie op locatie (incl. regiokrant) en de online omgeving

~ Triade blijft culturele activiteiten en lessen voor volwassen aanbieden.

veelzijdig aanbod:

(incl. open data strategie voor iedere gemeente).

Gevarieerd aanbod

~ Er is een topaanbod aan culturele voorzieningen en activiteiten

~ In iedere wijk zijn goed toegankelijke bibliotheekvoorzieningen
beschikbaar waar kinderen buiten schooltijd terecht kunnen.
~ Meer kinderen maken gebruik van het verschillende aanbod van
KopGroep Bibliotheken.

Ons uitgangspunt is dat we met een aantrekkelijk en gevarieerd
aanbod aan kunst en cultuur voldoende publiek bereiken. De

(met name bij De Kampanje).
~ Den Helder profileert zich als een cultuurstad met een authentiek

SPEERPUNT 4:
CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP

Aanbod buiten het onderwijs

bezoekersaantallen en het aantal deelnemers van de afgelopen

Kinderen moeten ook buiten school cultureel actief kunnen zijn.

vier jaar zijn hierbij leidend. De Kampanje, Triade, de KopGroep

Dat kan door zelf mee te doen aan creatieve activiteiten, maar ook

Bibliotheken en het Reddingmuseum registreren hun bezoekers.

culturele voorzieningen en het aanbod van programma’s of

Inzet cultureel ondernemerschap

door daarvan te genieten door bijvoorbeeld voorstellingen bij te

Monitoring van bezoekersaantallen is daarom mogelijk. Dit leidt tot

programmaonderdelen in de openbare ruimte.

Belangrijk bij cultureel ondernemerschap is artistiek onderscheidend

wonen. Kinderen de kans geven om kunst en cultuur te beleven,

de volgende doelstelling:

ieder op zijn eigen niveau, staat voorop. Plezier, sociale interactie en
kunnen meedoen is van belang. Daarbuiten is talentontwikkeling een

~ De jaarlijkse bezoekersaantallen en het aantal deelnemers

maritiem karakter (vooral een rol voor het Reddingmuseum).
~ Er is een levendig stadshart vanwege de aanwezigheid van

vermogen. Daarbij gaat het niet alleen om artistieke kwaliteit,
Evenementen

maar ook om het vermogen om die kwaliteit duidelijk te maken aan

In Den Helder vinden er vele (culturele) evenementen plaats.

het publiek. Door het afnemen van subsidies, worden organisaties

aandachtspunt. Dit leidt voor Triade en De Kampanje tot de volgende

van gesubsidieerde activiteiten groeien ten opzichte van het

Culturele evenementen moeten niet met elkaar of met andere

gedwongen te werken aan het vergroten van hun inkomsten.

doelstellingen:

gemiddelde van de voorgaande vier jaar.

evenementen concurreren, het aanbod moet elkaar juist (kunnen)

Naast subsidie kunnen de inkomsten bijvoorbeeld worden uitgebreid

versterken. Dit vergroot het totale aanbod en de aantrekkelijkheid

met sponsorfinanciering (zoals bedrijfssponsoring maar ook

van zowel de stad als de regio. Daarom moeten culturele

bijdragen van particulieren en fondsen), projectfinanciering

evenementen passen in het totale aanbod van evenementen.

of inkomsten uit commerciële activiteiten. Dit leidt voor de

Ook afstemming in de regio is belangrijk. De stichting Top van

subsidiepartners tot de volgende doelstellingen:

~ Triade zorgt voor een toegankelijk en breed aanbod van culturele
activiteiten en educatie voor kinderen.
~ Triade herkent en begeleidt jongeren die talent hebben voor kunst
en cultuur en leidt hen eventueel door naar vervolgopleidingen.

SPEERPUNT 3:
DEN HELDER - CULTURELE HART VAN DE REGIO

Holland is hierbij de regisseur:

~ Minimaal 20% van het aanbod en activiteiten van De Kampanje is
geschikt voor de jeugd tot en met 18 jaar.

~ De gesubsidieerde instellingen vergroten de bekendheid van hun
Podium bieden voor gezelschappen en talent
Een groot en veelzijdig kunst- en cultuuraanbod vergroot de
aantrekkelijkheid als woonstad en trekt meer mensen aan. Ook draagt
het bij aan het imago van de stad, voor zowel inwoners als bezoekers.

SPEERPUNT 2:
IEDEREEN DOET MEE

aan bij dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving.
Maar het zorgt er ook voor dat inwoners zich thuis voelen in de stad.

evenementen met een bovenlokale uitstraling regionaal af met de
buurgemeenten en de destinatiemarketing organisatie (DMO).
~ De stichting Top van Holland zorgt voor een breed aanbod

Succesvolle evenementen als de Dag van de Muziek laten zien dat Den

van evenementen, waarbij er focus wordt aangebracht in het

Helder een variëteit aan (muziek)gezelschappen en talenten in huis

aanbod. Culturele en andere evenementen vullen elkaar aan en

heeft. Belangrijk is dat wij die een podium bieden:

versterken elkaar. De stichting Top van Holland vervult hierbij een

Deelnemen aan de samenleving
Cultuur bevordert ontmoeting en onderling begrip. Het draagt er

~ De stichting Top van Holland stemt de programmering van culturele

coördinerende rol.
~ De Kampanje, Triade en KopGroep Bibliotheken bieden een podium
aan gezelschappen om zich te presenteren.
~ Verder bieden De Kampanje, Triade en KopGroep Bibliotheken een

die zij ontvangen, hun inkomsten door sponsorfinanciering,
projectfinanciering of inkomsten uit commerciële activiteiten.
~ De gesubsidieerde instellingen ondersteunen, waar mogelijk,
de verschillende verenigingen en organisaties bij het inzetten van
cultureel ondernemerschap.
~ De gesubsidieerde organisaties rapporteren in hun jaarverslag wat
zij hebben ondernomen inzake het cultureel ondernemerschap.

Marketing
Evenementen dragen bij aan het op de kaart zetten van Den Helder.

Goede informatie, kennis over de geschiedenis van de stad en het

podium aan regionaal talent om zich te presenteren. Hierbij gaat

Dit is echter niet genoeg. Het is ook van belang om het moois en de

(gezamenlijk) ondernemen van activiteiten op het gebied van kunst

het om mensen die nog niet beroepsmatig actief zijn in kunst en

bijzondere dingen die Den Helder te bieden heeft, zoals de forten

en cultuur vergroten de betrokkenheid. Ook maakt het dat mensen

cultuur, maar wel de potentie hebben de overstap van amateur tot

Kijkduin en Westoever maar ook bijvoorbeeld De Nollen en het

plezier hebben en zich ontwikkelen. Dit vertalen we door naar de

professional te maken.

Marinemuseum, verder op de kaart te zetten. Hier ligt een rol voor

volgende doelstellingen:

artistiek onderscheidend vermogen.
~ De gesubsidieerde instellingen vergroten, buiten de subsidie

de stichting Top van Holland:

WAT WILLEN WE BEREIKEN:
INZET VAN DE GEMEENTE
Zoals eerder benoemd gaat het grootste deel van ons cultuurbudget naar onze
subsidiepartners. Dit betekent dat een belangrijke taak voor de gemeente ligt bij het
aangaan en beheren van de subsidieovereenkomsten. Hierin nemen we de doelstellingen
(zoals verwerkt in dit beleidskader) op. Vervolgens monitort de gemeente hoe de partners de
subsidieovereenkomsten uitvoeren. Dit doen wij door:
~ Het bijhouden van bevindingen. Dit gebeurt op basis van de

Vraag en aanbod op elkaar afstemmen

managementrapportages en de jaarstukken (zowel inhoudelijk als

De culturele organisaties zijn niet de enige organisaties die het

financieel). Hierin vermelden de subsidiepartners hoe het staat

onderwijs iets te bieden hebben. Ook op het gebied van sport-, milieu-

met de uitvoering van de prestatieafspraken.

en natuureducatie is er aanbod aan het onderwijs. De gemeente

~ Het voeren van bestuurlijke overleggen. Die vinden minimaal

(in de rol van regisseur en verbinder) zorgt ervoor dat er optimaal

twee keer per jaar plaats. Tijdens deze overleggen bespreken

gebruik wordt gemaakt van het verschillend aanbod en dat waar

we de stand van zaken (waarbij de managementrapportages

mogelijk het aanbod ook op elkaar wordt afgestemd. Dit leidt tot de

en jaarstukken als input dienen) en overige mogelijkheden

volgende actiepunten:

en uitdagingen.
~ Weergave van de stand van zaken in de gemeentelijke P&C cyclus.

~ We maken de behoeften van het onderwijs in relatie tot het

Naast het aangaan en beheren van subsidieovereenkomsten, leveren

~ We bespreken met de subsidiepartners (zowel van cultuur als de

aanbod van subsidiepartners inzichtelijk.
ook gemeentelijke activiteiten een bijdrage aan het realiseren van

andere partijen met aanbod naar het onderwijs) hoe het aanbod

de vier speerpunten uit de visie Cultuur kleurt het leven! Die staan

aan het onderwijs efficiënter en meer op elkaar afgestemd

hieronder per speerpunt beschreven.

kan worden. Eventuele nieuwe afspraken nemen we mee in de
prestatieafspraken voor 2017 en verder.

SPEERPUNT 1:
KINDEREN EN CULTUUR

JOC
Het Jeugd Onderwijs Cultuur (JOC) draagt er aan bij dat kinderen,

Cultuureducatie in kwaliteitsbeleid

vooral als zij uit gezinnen komen die het minder breed hebben,

Zoals in de visie Cultuur kleurt het leven! beschreven, heeft de

gebruik kunnen maken van kunst- en cultuureducatie:

gemeente een faciliterende rol in het samenbrengen van onderwijs en
cultuurorganisaties. Door middel van prestatieafspraken stimuleren

~ Vanuit het programma Sociaal Domein blijft het JOC fonds bestaan.

wij de subsidiepartners om vraaggericht te werken richting het

~ De gemeente analyseert in samenspraak met het JOC de werking

onderwijs. Ook onderhouden wij zelf contact met het onderwijs en

en het functioneren van het JOC. Waar nodig worden

stimuleren we de scholen aandacht te besteden aan cultuureducatie:

veranderingen doorgevoerd.

~ In bestuurlijke overleggen met het onderwijs bespreekt
de gemeente met de schoolbesturen de mogelijkheden om
cultuureducatie in hun kwaliteitsbeleid op te nemen.

SPEERPUNT 2:
IEDEREEN DOET MEE

~ De gemeente en het Cultuurplatform organiseren

Cultuurplatform

LOS

Het Cultuurplatform is de plaats waar culturele organisaties en

Op dit moment vinden er vanuit het landelijk beleid veel

verenigingen elkaar ontmoeten, informatie uitwisselen en samenwerking

ontwikkelingen plaats met als doel om zorg te dragen dat lokale

voormalige Pompgebouw in Huisduinen in stand als broedplaats

organisaties en verenigingen moeten op zoek naar nieuwe vormen

zoeken. Zij wijzen zelf hun vertegenwoordigers aan die als kerngroep

omroepen blijven bestaan én kunnen voldoen aan de eisen omtrent

voor tenminste de komende vier jaar.

van financiering. Hoewel de gemeente deze organisaties niet

fungeren. Top van Holland verzorgt de afstemming van de evenementen

het lokaal toereikend media aanbod (LTMA). Om dit te bereiken wordt

en adviseert de verenigingen op het gebied van cultuur bij

er aangestuurd op de vorming van streekomroepen (in ons geval

Reserve kunstaankopen

(subsidieplafond is € 20.000) beschikbaar die wij inzetten als

kleinschalige evenementen en voorstellingen. Voor de gemeente

de regio Kop van Noord-Holland). De lokale omroepen blijven in de

De gemeente Den Helder heeft een reserve Kunstaankopen die gevoed

waardering-subsidie:

is het Cultuurplatform een gesprekspartner die het culturele veld

nieuwe opzet lokaal actief, maar er wordt op het gebied van onder

wordt vanuit een percentageregeling, conform het onderstaande

vertegenwoordigt. Daarom vinden wij het belangrijk om een goed

meer materiaal, techniek en professionele input samengewerkt. Voor

rekenmodel. De doelstellingen van deze reserve zijn:

contact te onderhouden met de leden van het Cultuurplatform. Dat

de overgang naar streekomroepen is volgens landelijk beleid extra

kan inzicht geven in activiteiten en ontwikkelingen in het culturele

geld nodig. Dit leidt tot de volgende doelstelling:

themabijeenkomsten voor het culturele veld.

~ We faciliteren waar mogelijk tijdelijke broedplaatsen in gebouwen
die leegstaan voor een periode van maximaal vijf jaar.

SPEERPUNT 4:
CULTUREEL ONDERNEMEN

~ Daar waar zich kansen voordoen faciliteren we permanente

kunnen inspelen. Dit leidt tot de volgende doelstelling:

~ De gemeente stelt, waar mogelijk, extra geld ter beschikking voor
de lokale omroep. Voorwaarde is wel dat de LOS dan conform het
landelijk beleid mee werkt aan de vorming van streekomroepen en

~ Twee keer per jaar vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen de
gemeente en het Cultuurplatform.

~ We houden in samenwerking met het Mondriaanfonds het

Budget ‘Impuls voor culturele experimenten’
Niet alleen de subsidiepartners maar ook de overige culturele

rechtstreeks ondersteunt, hebben wij wel een beperkt budget

~ De gemeente ondersteunt door middel van het budget ‘Impuls
voor culturele experimenten’ nieuwe initiatieven van niet-

~ Het versterken van de kwaliteit van de bebouwde omgeving

gesubsidieerde culturele organisaties en/of verenigingen.

en daarmee het leveren van een (culturele) bijdrage aan

veld. In regulier overleg kunnen kansen voor de cultuursector worden
besproken en bekijken we hoe de organisaties en de gemeente hierop

broedplaatsen.

voldoet aan alle eisen van het lokaal toereikend media aanbod (LTMA.

het leefklimaat;
~ De gebruikers van gebouwen en openbare ruimte in contact
brengen met werken van eigentijdse beeldende kunst;
~ De bevordering van de relatie tussen kunst, architectuur en
openbare ruimte

Voorwaarden bij subsidie ‘Impuls voor culturele experimenten’
Vernieuwende initiatieven helpen om onze stad neer te zetten als
culturele hart van de regio. Om dit te stimuleren is er de ‘Impuls voor
culturele experimenten’. Dit betreft een budget dat we eenmalig
ter ondersteuning van de opstart van een nieuw initiatief inzetten.

SPEERPUNT 3:
CULTURELE HART VAN DE REGIO

~ Maximaal 10% van de in de reserve aanwezige middelen is

Cultuurplatform houdt de gemeente verbinding met het culturele

Broedplaatsen

Rekenmodel

verbonden partijen mede gefinancierd en/of gesubsidieerd worden

veld. Wanneer er echter culturele projecten zijn die een bredere focus

De beeldende kunst is prominent aanwezig in Den Helder. Er zijn

1) De gemeente, als opdrachtgever, reserveert een percentage van

hiervoor niet in aanmerking. Verder gelden de volgende voorwaarden:

hebben dan het lokale of regionale, onderhoudt de gemeente ook

verschillende kunstinitiatieven, galerieën en kunstevenementen

apart contact:

die zelfstandig functioneren. In een aantal gevallen ondersteunt de

Het Cultuurplatform is gericht op het lokale culturele leven en

beschikbaar voor onderhoud en beheer van kunstwerken.

bijbehorende activiteiten. Door de bestuurlijke overleggen met het

aan die een aanspreekpunt is voor het specifieke project.

het (bouw- en/of infrastructurele) budget voor de bekostiging van
culturele- en kunstopdrachten.

ruimtes. Zo is onder meer de entree van het stadhuis beschikbaar voor

bouwbudget naar onderstaand schema:

exposities. Ook stellen wij tijdelijk leegstaande panden beschikbaar

a) 2% van bedragen tussen € 500.000 en € 2.000.000;

voor kunstenaars (broedplaatsenbeleid). Dit heeft verschillende

b) 1% van bedragen tussen € 2.000.000 en € 10.000.000,

voordelen. Ten eerste wordt leegstand voorkomen, dit is belangrijk

optredens of gebeurtenissen betrokken. De collegeleden bezoeken

omdat leegstand een negatief effect heeft op onze stad.

die zo veel mogelijk en brengen die onder de aandacht. Dit vormt een

Daarbij kunnen kunstenaars worden aangetrokken of behouden

optimale manier om bij het culturele veld betrokken te blijven en

voor de stad. De aanwezigheid van kunst en kunstenaars bevordert

		

te laten zien hoe trots we zijn op alles wat we op het gebied van

levendigheid en verscheidenheid in de stad. Dit draagt bij aan de

		 en € 20 miljoen).

Den Helder aan cultuur te bieden hebben!

aantrekkingskracht en het imago van Den Helder. Dat leidt tot meer

onze stad;
~ De aanvraag bedraagt minimaal € 500 en is maximaal 50% van
het beschikbare budget;
~ Aanvragen moeten voor 1 januari worden ingediend en de

uitgaande van een minimum van € 40.000 (bij bedragen
		 tussen € 2 en € 4 miljoen);

activiteiten moeten binnen een jaar worden uitgevoerd;
~ Er is samenwerking tussen minimaal twee organisaties en

c) ½% van bedragen vanaf € 10.000.000, uitgaande van een

verenigingen. Op deze manier willen we verbinding tussen

minimum van € 100.000 (bij bedragen tussen € 10 miljoen

partijen stimuleren;
~ De intentie moet zijn dat de activiteit in volgende jaren op
eigen kracht wordt uitgevoerd. Het impulsbudget dient als

bezoekers die, net als onze eigen inwoners, kunnen genieten van de

N.B. het vastgestelde bouw/project/investeringsbudget is dus

ondersteuning voor het opstarten van een initiatief, het doel is

kunst. De gemeente richt zich hierbij op de onderstaande zaken:

leidend bij de berekening van het bedrag dat wordt gereserveerd voor

dat het (indien succesvol gebleken) blijft voortbestaan.

de toepassing van beeldende kunst (niet het aanbestede bedrag).

Verder vinden wij het van belang dat het culturele veld (zowel
subsidiepartners, het Cultuurplatform als amateurverenigingen)

~ De activiteit is vernieuwend en verrijkend op wat wij al hebben in

2) Dit percentage is afhankelijk van het in aanmerking te nemen

Verder blijft het gemeente bestuur graag bij bijzondere jubilea,

Themabijeenkomsten voor het culturele veld

kan in aanmerking komen. Aangezien het een impulsbudget betreft,
komen projecten die op andere wijze al door de gemeente of haar

gemeente via de evenementensubsidie of door het aanbieden van
~ Bij grote culturele projecten wijst de gemeente een accountmanager

Iedere organisatie met een overtuigend plan en zonder winstoogmerk

~ De gemeente probeert, waar mogelijk, haar eigen leegstaande
~ De reserve Kunstaankopen gebruiken we voor kunst die bijdraagt

regelmatig bijeen komt. Dit zorgt voor meer verbinding tussen

panden beschikbaar te stellen als broedplaats. Ook stimuleert

organisaties en er kan kennisuitwisseling plaatsvinden. Om dit

zij anderen (zoals Woningstichting Den Helder, Willemsoord BV

aan de uitstraling van Den Helder als cultureel hart van de regio.

te waarborgen hebben we in de visie cultuur de volgende

maar ook particuliere eigenaren) om leegstaande gebouwen

Het heeft een breed bereik in de stad. Het doel is hierbij dat in

doelstelling benoemd:

beschikbaar te stellen als broedplaatsen.

iedere wijk kunst zichtbaar is in de openbare ruimte

.

RELATIE CULTUURBELEID MET
ANDERE BELEIDSVELDEN
Cultuur heeft een relatie met vele andere terreinen. Zo dragen culturele instellingen in
sterke mate bij aan het (toeristisch) karakter van een stad en de sociale maatschappelijke
ontwikkeling van mensen. In dit hoofdstuk lichten we toe welke verbanden er zijn tussen het
cultuurbeleid en andere beleidsvelden van de gemeente.
Cultuur en evenementen

het gemeentelijk kunstbezit en museumstukken. Tot slot is er het

Cultuur is, samen met de sport- en (nautisch-) maritieme sector,

immaterieel erfgoed in de vorm van verhalen, tradities en liederen.

de belangrijkste pijler onder het evenementenaanbod. Met de

Samen met de Omgevingswet die in 2019 in werking treedt, maakt de

evenementensubsidie ondersteunt de gemeente verschillende

al vigerende Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel

evenementen. Een groot aantal is cultureel van aard of bevat culturele

erfgoed mogelijk. In het beleidskader erfgoed dat in voorbereiding is

elementen. Er is daardoor een link tussen het evenementenbeleid

leggen we de voor de gemeente belangrijke uitgangspunten vast.

en citymarketing, omdat evenementen bijdragen bij het op de kaart
zetten van Den Helder. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd

Cultuur en het stadshart

voor Top van Holland vanuit de opdracht tot afstemming van de

Cultuur is één van de elementen die een rol spelen bij de ontwikkeling

evenementen, maar ook vanuit de adviserende taak richting culturele

van het stadshart. Culture evenementen en culturele organisaties

verenigingen en organisaties met betrekking tot de organisatie van

dragen bij aan de levendigheid van het stadshart. Net als de nieuw

evenementen of voorstellingen.

gerealiseerde gebouwen. De nieuwe bibliotheek in School7, het
theater De Kampanje op Willemsoord maar ook het verbouwde

Cultuur en toerisme en recreatie

Reddingmuseum geven vorm aan het nieuwe stadshart. Daarnaast

Een onderscheidend cultuur- en kunstaanbod vormt een grote

biedt de openbare ruimte van het stadshart mogelijkheid om kunst

aantrekkingskracht voor bezoekers. Voor toerisme en recreatie is

te exposeren. Dit kan in de vorm van een kunstwerk zoals dat van

cultuur dan ook een belangrijke factor. In de evaluatie van de nota

kunstenaar Rudi van de Wint op Willemsoord, maar ook in de vorm

toerisme en recreatie laten we zien hoe de verbinding tussen cultuur

van een tijdelijke expositie, zoals de reizende tentoonstelling

en toerisme versterkt kan worden. Verder is de stichting Top van

‘Ontmoetingen zomer 2016’ op het Stationsvoorplein.

Holland gericht op het versterken van het imago van Den Helder,
zowel intern als extern. De inzet van cultuur is hierbij een belangrijk

Cultuur en sociaal domein

element. Dit verder uitbouwen geeft een basis om zowel de cultuur als

Cultuur draagt bij aan doelstellingen van het sociaal domein. Educatie,

de citymarketing te versterken

kansen bieden aan kinderen om hun capaciteiten/talenten te
ontwikkelen, het tegengaan van laaggeletterdheid, het beschikbaar

Cultuur en (cultureel) erfgoed

stellen van kennis en het stimuleren van participatie lei en allemaal

Erfgoed kan in het kort worden omschreven als ‘onze erfenis van het

tot persoonlijke ontwikkeling. Ook de subsidies aan vluchtelingenwerk

verleden, waarmee we vandaag leven en die we willen doorgeven

en het Internationale Vrouwen Centrum (ICV) dragen bij aan de

aan generaties na ons’. De samenleving bepaalt daarbij wat bewaard

ontwikkeling en participatie. Tot slot is het JOC, zoals eerder vermeld,

wordt en wat niet, vandaar cultureel erfgoed. Cultureel erfgoed

een belangrijk middel om kinderen de mogelijkheid te geven aan

bestaat uit materieel erfgoed, zoals gebouwen, scheepswrakken,

cultuur deel te nemen.

dijken en verdedigingslinies. Maar ook archeologische vondsten,

BIJLAGE 1
VERTALING NAAR DE BEGROTING
De financiële effecten van de uitwerking van de Cultuurvisie zijn onderdeel van het
begrotingsprogramma Sport, Cultuur en Recreatie. Binnen dit programma betreft het de
taakvelden (zoals in BBV gedefinieerd) 5.3 (cultuurpresentatie, -productie en –participatie),
5.4. Musea en 5.6 Media.

In de doelenboom zoals deze in de kadernota 2017-2020 is opgenomen vormen de doelen 5.3.1, 5.3.2, 5.3.4 en 5.3.5 de verbinding met dit
beleidskader. Daarmee is er een directe verbinding tussen de begroting en het onderliggende beleid. Deze hoofddoelstellingen (wat willen we
bereiken) zijn nu uitgewerkt in concrete doelstellingen (wat gaan we daarvoor doen). Hierover rapporteren wij dan terug in de P&C cyclus

Productnr.

Taakveld

Naam

511

5.3

Kunstzinnige vorming

541

5.3

Bevordering professionele kunsten

543

5.3

Cultuurbeleid

545

5.3

Schouwburg

551

5.4

Musea

501

5.6

Bibliotheekwerk

581

5.6

Media
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