
Notitie inzake een mogelijk Cultuurbeleid binnen de gemeente Soest

Bert Smit, 22 september 2002

Definitie Cultuurbeleid

1. Het scheppen van voorwaarden voor het ontstaan, het ontwikkelen, het 
vernieuwen en het behoud, alsmede de overdracht van cultuur.

2. Het bevorderen van de deelname van de bevolking aan cultuuruitingen, zowel 
actief als passief

Doelstelling 1 betreft het aanbod, de bekostiging en de organisatie van cultuur.
Doelstelling 2 omvat de cultuurdeelname in het bijzonder

Subdoelstellingen 

• cultuurbeoefening

- Het bevorderen en instandhouden van de mogelijkheid voor de 
bevolking om zowel actief als passief deel te nemen aan culturele 
evenementen

- Het bevorderen van mogelijkheden voor ruimten waarin de 
cultuurbeoefening kan plaatsvinden

- Het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de bevolking op cultureel 
terrein

- Het bevorderen van overlegsituaties tussen de verschillende 
groeperingen

- Het instandhouden en bevorderen van activiteiten op het gebied van 
de verschillende kunstvormen 

- Het stimuleren van culturele voorstellingen en uitvoeringen

• Culturele vorming

- Het stimuleren van vaardigheden op kunstzinnig gebied
- Het bevorderen van de creativiteitsontwikkeling

• Cultuurspreiding

- Het bevorderen en instandhouden van de toegankelijkheid van 
objecten en manifestaties op cultureel gebied voor een zo’n breed 
mogelijk publiek

- Het instandhouden van het culturele verenigingsleven

• Cultuurconservering

- het zoveel mogelijk instandhouden van het materieel en immaterieel 
bezit aan historische waarden

- Het bevorderen van de bewustwording van de bevolking ten aanzien 
van de cultuurhistorie van de eigen omgeving



Gemeentelijk cultuurbeleid “Voorwaarde scheppend en besturen op afstand”

Teneinde het cultuurbeleid voor de komende jaren binnen de gemeente Soest tot 
een goed werkend geheel te laten komen, zijn mijns inziens een aantal stappen 
nodig om dit doel te bereiken. Hierbij is het uitgangspunt om voorwaarde scheppend 
beleid te ontwikkelen waarbij het niet de bedoeling is om het ambtenaren apparaat 
ten behoeve van cultuur uit te breiden, maar in goed overleg met de culturele 
organisaties gezamenlijk een goed en werkend cultuurbeleid in Soest  vorm te geven 
en in stand te houden.
De volgende stappen zullen moeten worden genomen:

1. Het installeren van een “Cultuurplatform Soest”      (1 januari 2003)  
2. Het uitwerken van een cultuurvisie (1 maart   2003 gereed)
3. Het operationaliseren van een actieplan cultuurbeleid(vanaf april 2003)
4. Het evalueren van punt 1 t/m 3 (januari 2004)

1. Het installeren van het “Cultuurplatform Soest”

Het ”Cultuurplatform Soest” is een overleg- en adviesplatform en heeft de volgende 
doelstellingen:

- Het uitwisselen en bevorderen van ideeën teneinde de cultuur in het 
algemeen op een hoger plan binnen de gemeente Soest te brengen

- Het functioneren als klankbord tussen de diverse culturele instellingen 
en het gemeentelijk bestuur

- Het adviseren en mede initiëren van een cultuurvisie binnen Soest
- Het mede uitvoeren van het actieplan cultuurbeleid Soest
- Het adviseren omtrent begroting en subsidievoorstellen aangaande de 

culturele organisatie binnen Soest
- Het stimuleren van samenwerking binnen de gemeente Soest
- Signaleren van nieuwe trends en het aandragen van ideeën en 

initiatieven 
- Het mee organiseren van de Cultuurprijs binnen de gemeente Soest

Het Cultuurplatform Soest komt samen met de Wethouder en ambtenaar van cultuur 
(of de cultuurconsulent) binnen de gemeente Soest vier keer per jaar in het 
gemeentehuis bij elkaar. De Wethouder/ambtenaar zal in overleg met de voorzitter 
van het Cultuurplatform de agenda samenstellen. Van de bespreking worden notulen 
gemaakt.
Vanuit de volgende geledingen worden personen gevraagd zitting te nemen in het 
Cultuurplatform Soest:

- Cultureel erfgoed / Museumbeleid
- Brede bibliotheek (uitleen, vorming etc.)
- Amateurkunst (koren, toneelgroepen, muziekverenigingen
- Podiumkunsten (Theatervoorstellingen, Muziekuitvoeringen)
- Evenementen (Cultuurhistorische markten, Culturele markt) 



Het installeren van een Cultuurplatform moet gezien worden als een eerste fase 
binnen het beter structureren van een cultuurbeleid binnen de gemeente Soest. In 
een  vervolgfase kan de installatie van een Culturele Raad worden overwogen.
Zo’n Culturele Raad zal dan kunnen bestaan uit een (gekozen) afvaardiging vanuit 
het Cultureel Platform. Bijvoorbeeld uit alle geledingen een persoon, aangevuld met 
drie personen uit de bevolking van Soest. Dus totaal zo’n acht personen. Door de 
vorming van een Culturele Raad in een later stadium (na bijv. 1 à 2 jaar) doen wij in 
eerste instantie binnen Soest ervaring op met een samenwerkingsverband onder de 
noemer Cultureel Platform, waarna later een kleinere groep zijnde de Culturele Raad 
de klankbordfunctie naar de gemeente overneemt.

2. Het uitwerken van een Cultuurvisie

De gemeente heeft op 20 september een enquête doen uitgaan naar alle culturele 
verenigingen en stichtingen binnen Soest. 
De antwoorden en suggesties zullen worden meegenomen in de cultuurvisie die 
door de gemeente wordt opgesteld. Het is van belang dat een conceptvisie eerst 
wordt voorgelegd en besproken met het cultuurplatform, waardoor mogelijke ideeën 
en aanbevelingen alsnog kunnen worden meegenomen.

3. Het operationaliseren van het Cultuuractieplan

Vanuit de definitief vastgestelde cultuurvisie zal gekomen worden tot een actieplan 
op hoofdlijnen, waarbij prioriteiten moeten worden aangegeven. Deze prioriteiten 
worden binnen het Cultuurplatform besproken en op basis van redelijkheid en 
haalbaarheid verder door een subcommissie en/of door de gemeente uitgewerkt.
Hierbij kan gedacht worden aan o.a. de volgende acties:

• Het realiseren van een jaarlijkse cultuurkalender binnen Soest
• Organiseren van een jaarlijks terugkerende “Soester Proms”
• Cultuur aantrekkelijker maken t.b.v. diverse groeperingen binnen Soest, zoals 

bijvoorbeeld; jongeren, ouderen, allochtonen enz.
• Het realiseren van samenwerkingsverbanden tussen de diverse instellingen
• Het komen tot afspraken met de gemeente over een cultureel budget
• Het komen tot afspraken over een culturele ad-hoc budgetpot
• Het stimuleren van cultuursponsoring voor gemeentebrede cultuuractiviteiten 
• Etcetera

4. Jaarlijkse evaluatie Cultuurbeleid

Door middel van een jaarlijks terugkerende enquête kan het cultuurbeleid op 
voortgang worden beoordeeld. Deze enquête wordt in het cultuurplatform besproken 
en de aanbevelingen worden bij voldoende draagkracht en haalbaarheid 
meegenomen in nieuwe acties.

Noot: Dmv deze notitie wil ik alleen een bescheiden aanzet geven voor de  
discussievorming omtrent een structureel en duurzaam Cultuurbeleid binnen de  
Gemeente Soest.
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