
INSPRAAKREACTIE donderdag 30 oktober 2014  De Ronde gemeente 
Soest. 
Een aantal positieve opmerkingen, graag doe ik dat namens het 
Cultuurplatform. Maar ook een aantal ‘bemerkingen’.   
Uit het Coalitieakkoord: april 2014. 

Wat is onze visie en wat willen we bereiken?  

De grote veranderingen die onze gemeente de komende 
jaren te wachten staan, vergen een andere, daarop toegeruste 

bestuursstijl en aanpassing van de verhoudingen tussen burger en 
gemeente (burgerparticipatie).  

Wij achten het noodzakelijk om in onze bestuursstijl een grondhouding uit 
te dragen van vergroting van de betrokkenheid en inzet van onze 

inwoners (burgerparticipatie, ruimte voor initiatieven vanuit de 
samenleving) en van een terugtrekkende overheid die ‘durft’ los te laten.    

Blz. 4 Coalitieakkoord 


In relatie met burgers en partners:  

o In uiteenlopende situaties zullen de contacten tussen burger en 

gemeente veel meer het karakter moeten krijgen van gelijkwaardigheid en 
onderlinge wederkerigheid.  

o Er is al een begin gemaakt met het afsprakenkader voor 

burgerparticipatie (?), deze willen we verder uitbouwen en effectueren.     
                      Blz. 5 Coalitieakkoord 

 

 
In beleidsontwikkeling willen we eerder en meer in contact komen met 

individuele burgers  en belangenorganisaties. Daarvoor zijn verschillende 
werkvormen denkbaar.  

Blz. 6 Coalitieakkoord 

 
 

Wat is onze visie en wat willen we bereiken?  
Het voorzieningenniveau voor sport, recreatie, kunst en cultuur bepalen in 

hoge mate de aantrekkelijkheid van Soest als woon- en verblijfsplaats. 
Het in stand houden van een toekomstbestendig voorzieningenaanbod 

heeft daarom bij ons een hoge prioriteit. Dit kunnen wij als gemeente 
echter niet zelf realiseren, daar hebben wij de deskundigheid en inbreng 

van alle organisaties voor nodig.  
De nadere uitwerking van de kerntakendiscussie sport, zoals die door de 

sportorganisaties zelf opgepakt is, vinden wij een goed voorbeeld van hoe 
organisaties zelf hun inbreng dienen te hebben in de beleidskeuzes waar 

we als samenleving mee te maken krijgen. Dit beogen wij ook binnen de 

sector kunst en cultuur.           Blz. 15 Coalitieakkoord 
 

Wat hebben we afgesproken?  
1. De lopende uitwerking van de kerntakendiscussie sport door en met de 

sportorganisaties zetten wij onverminderd voort. Ook in de kunst- en 



cultuursector zijn ombuigingen nodig. Daarom gaan wij het gesprek aan 

met de organisaties om ook in deze sector dergelijke beleidstrajecten te 
initiëren.  
                                                        Blz. 16 Coalitieakkoord 

 
Wij spreken over april 2014.  Verwachting van de burgers, ook dus van de 

deelnemers aan het Cultuurplatform, is positief. Hoopvol, maar………….? 
 

Twee maanden verder, 10 juni 2014!!!! 
Een Kadernota. Blz. 30 van 45 

“Welzijn, sport, kunst en cultuur structureel vanaf 2017:  

€ 500.000 
Ook in de kunst- en cultuursector zijn ombuigingen nodig. Daar waar het 

gaat om het realiseren van de ombuigingen op de korte termijn, zullen we 
met betrokken actoren (???? op grond van welk beleid gekozen??) nadere 

afspraken maken over de invulling van deze ombuigingen. 
(Maar….)Binnen de nieuwe financiële kaders zal een langetermijnvisie op 

kunst en cultuur (hervormen) worden ontwikkeld, in een dialoog met de 
samenleving. Gezien de geformuleerde ambities op het gebied van 

kunst en cultuur is een nadere focus onontkoombaar. “ 
 

 
Voor de zomer al een koude douche. Want op geen enkele wijze is er al 

invulling gegeven aan die ‘nieuwe bestuurscultuur’.  De burger betrekken 
bij beleid, burgerparticipatie, de kennis en kunde van de burgers 

gebruiken, naar een slankere overheid want taken en 

verantwoordelijkheden zijn goed vastgelegd, klaar voor Meer met 
Minder want de samenleving zelf mag en kan veel. Niets van dat alles!!!  
 

De stukken rondom deze Kadernota kunnen u bekend zijn, wij hebben ze 

ook goed gelezen. Ook de discussie gevolgd én, zo hoort het, op grond 
van de gewekte verwachtingen nadrukkelijk op 10 juli aangeboden graag 

in overleg te gaan namens en met ruggensteun van het culturele veld. 
Gevolgd is ook dat er is toegezegd  “ dat de bezuiniging an sich overeind 

blijft, namelijk de te behalen bedragen en dat  dat het proces zich moet 
afspelen met de organisaties die dit betreft…….enz.enz.”  Motie 

overbodig. 
Dat proces is niet verlopen zoals is toegezegd. Herhaling, dat is niet 

verlopen zoals is toegezegd. Ook is aangegeven dat de consequenties 
zouden worden aangegeven bij de begrotingsbehandeling van wat die 

boekhoudkundige bezuiniging voor de Soesters betekent.!!!! Is dat 
bekend?? 

MAAR POSITIEF, WAS MIJN OPDRACHT. 
Op ons voorstel voor intensief overleg, gedaan op 10 juli, is NIET 

gereageerd. Kan te maken hebben met 10 juli en dan reces…………………  

Maar het Cultuurplatform is wel actief gebleven, heeft overlegd met het 
veld zoals dat heet en in september een uitgebreide brief gestuurd, mét 

een helder statement. Dat heeft wél tot gevolg gehad dat met een beperkt 



aantal fracties gesproken is. Wij proefden een positieve instelling. Wel wat 

spierballentaal van tempo met de bezuinigingen.  Ja ja, willen wij wel, 
maar in juli beginnen……..was beter geweest. Toch willen wij tempo, want 

wat staat ook in de Kadernota?  

Hervormen 
Voor 2015 stellen wij voor om een elementaire discussie te gaan voeren 

hoe de basisvoorzieningen het beste hervormd kan worden. Gaan we 
andere dingen doen of gaan we de huidige dingen anders doen? 
 

De planningskalender voor zover wij die kunnen volgen geeft aan dat die 

nieuwe visie die de uitkomst moet zijn,  klaar is in september 2015 en 
betrokken kan worden bij de begrotingsbehandeling voor 2016. Wij stellen 

voor het tijdpad zo in te richten dat bij de Voorjaarsnota 2015 er een visie 
ligt met beleidsvoornemens die dan kunnen worden vastgesteld. Daarop is 

dan een gemotiveerde bezuiniging mogelijk. U bezuinigt!!!  Vanuit de 
betrokken burgers, betrokken bij cultuur, kan daarvoor dan een 

legitimatie worden gekregen. Burgerparticipatie op Soester schaal vorm 
gegeven. 

 
Want zelf schrijft u nog per 22 oktober in de Soester Courant, ‘gefaseerde 

bezuinigingen’.  Gefaseerd, in stappen naar het beoogde resultaat. 
Wij nodigen u uit te 

ZOEKEN NAAR DE DADEN DIE BIJ 

DE MOOIE WOORDEN HOREN 
N.B. U krijgt deze tekst ook per e-mail direct. Gesproken woorden 

vervliegen vaak en wat men gebruiken kan onthoudt men wel. Wij willen 
naar integraliteit. U krijgt alles. En in de header van een e-mailbericht 

staat altijd CC. 
Dat betekent:  Cultuur Creatief. Onthoudt u dat maar. CC, Cultuur 

Creatief. 
 


