
Onderwerp: Behandeling Begroting 2015 (met o.a. bezuinigingen cultuur) in Raadsvergadering op 
30 oktober: kom je ook? 
 
Beste deelnemers van het Cultuurplatform, 
 
Net voor de zomer zijn de plannen voor bezuinigingen op cultuur in Soest bekend geworden. Een 
schok voor cultureel Soest. En een reden om in actie te komen. Er zijn veel gesprekken gevoerd en 
standpunten uitgewisseld. Binnenkort wordt de begroting 2015 behandeld in de Raadsvergadering. 
Met dit bericht willen we jullie laten weten welke stappen we hebben gezet. Én jullie uitnodigen om 
de Raadsvergaderingen zelf bij te wonen! 
 
Waar staan we nu? Behandeling van de Begroting 2015 
 

 Op donderdag 30 oktober (19.30 uur) vindt de openbare vergadering van De Ronde plaats. Daar 
is voor de laatste keer gelegenheid om in te spreken, voordat de formele besluitvorming 
plaatsvindt. Onze voorzitter van het Cultuurplatform, Bert Krijger, zal van die gelegenheid 
gebruik maken en het standpunt van het culturele veld naar voren brengen.  

 De volgende stap is dat op donderdag 6 november (19.30 uur) de Begroting 2015 wordt 
behandeld in de Raadsvergadering.  

 Beide vergaderingen zijn openbaar. Dat betekent dat je – als je dat wilt – de vergaderingen kunt 
bijwonen op de publieke tribune. Het zou mooi zijn als de woorden van Bert Krijger worden 
ondersteund door een grote aanwezigheid uit het culturele veld, dus komt in grote getale! 
Aanmelden is niet nodig. 

 
Wat hebben we de afgelopen tijd gedaan? 
 
Handreiking aan de politiek 
Tijdens de Raadsvergadering op 10 juli hebben we op ludieke wijze een handreiking gedaan naar alle 
Raadsleden om met ons in dialoog te gaan over de bezuinigingen. Dit werd erg gewaardeerd, maar 
helaas is niemand op deze uitnodiging ingegaan. 
 
Dialoog met het culturele veld 
In augustus hebben we al onze deelnemers uitgenodigd mee te praten over de bezuinigingen. Half 
september hebben we een bijeenkomst georganiseerd bij Museum Oud Soest met een brede 
vertegenwoordiging van het culturele veld. Kort samengevat is dit wat we hebben gezegd: We 
snappen dat er bezuinigd moet worden, maar dan wel graag goed onderbouwd. Geef ons de tijd om 
de gemeente te helpen om een gedegen cultuurvisie op te stellen en op basis daarvan te bepalen 
hoe de bezuinigingen het best kunnen worden ingevuld. 
 
Brief aan College van B&W en de Raad 
Op 29 september hebben we een brief gestuurd naar het College van B&W en de Raadsleden waarin 
we dit standpunt hebben verwoord en gevraagd hebben om dialoog. 
 
Wederom een handreiking naar de politiek en dit keer ook een dialoog 
Begin oktober hebben we alle fracties gevraagd of we tijdens hun fractievergaderingen ons 
standpunt over de bezuinigingen mogen komen toelichten. We hebben spelers uit het culturele veld 
gevraagd mee te gaan. We hebben uitnodigingen gekregen van D66, Lokaal Anders Soest en de VVD. 
Groen Links vond het te laat en van de andere fracties hebben we geen reactie gekregen.   

 Bert Krijger en Chris Rodenburg (beiden Cultuurplatform) zijn bij D66 geweest. D66 kon zich 
vinden in ons standpunt en zou dat ook uitdragen naar andere fracties.  



 Jos Sesink (Soester Mannenkoor Apollo) en Ida Thoenes (Cultuurplatform) zijn bij Lokaal Anders 
Soest geweest. LAS kon zich prima vinden in ons standpunt en zou dat ook uitdragen bij de 
behandeling van de begroting.  

 Hendrik Jan Houtsma (Scholen in de Kunst), Joan Heidinga en Chris Rodenburg (beiden 
Cultuurplatform) zijn bij de VVD geweest. De VVD zou graag zien dat wij op zeer korte termijn 
met een cultuurvisie komen en een goed onderbouwd stuk met alternatieven voor de 
voorgestelde bezuinigingen. 

 
Gesprek met de wethouder 
Half oktober hebben Bert Smit (adviseur Cultuurplatform), Bert Krijger en Annemieke Marinissen 
(voorzitter en secretaris Cultuurplatform) gesproken met de wethouder van cultuur Peter van der 
Torre en cultuurambtenaar Irene Drexhage. Standpunten zijn uitgewisseld en we hebben gesproken 
over een aanpak om gezamenlijk een cultuurvisie te ontwikkelen. 
 
En ook 
Op 30 oktober gaan Bert Krijger en Chris Rodenburg naar Idea, een van de zwaar getroffen partijen 
van deze bezuinigingen. 
 
Tenslotte 
 
Dank aan iedereen uit het culturele veld die de afgelopen periode heeft meegedacht en meegepraat. 
Aan jullie inzet heeft het niet gelegen! We blijven graag in dialoog over de ontwikkelingen op het 
gebied van cultuur en zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van waar wij mee bezig zijn. Maar 
nog beter is het als je zelf meedoet en meepraat. Want het Cultuurplatform is van jullie en voor 
jullie! 
 
Tot ziens bij de Raadsvergaderingen op 30 oktober en 6 november! 
 
Met culturele groet, 
Bert Krijger, voorzitter Cultuurplatform 
 


