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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Bescherm de cultuurankers’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake Meerjarenbeleidsplan 

Kunst en Cultuur 2021-2024 (RIS306137) op 4 en 5 november 2020 de door het raadslid de heer 

Grinwis ingediende motie ‘bescherm de cultuurankers’ (RIS306704) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat: 

• sinds 2013 in elk stadsdeel een cultuuranker heeft, met als doel de cultuurparticipatie te 

vergroten van de bewoners in het stadsdeel; 

• de cultuurankerfunctie in ieder stadsdeel is belegd bij een culturele organisatie; 

• de adviescommissie voor de cultuurankers DiamantTheater en Muzee adviseerde om geen 

subsidie toe te kennen voor de komende periode; 

 

Overwegende, dat: 

• het college voor Muzee wel subsidie beschikbaar stelt, maar niet voor de cultuurankerfunctie; 

• er nu een ‘open call’ is voor de cultuurankerfunctie in Haagse Hout en Scheveningen, waarvoor 

een subsidie van € 75.000 per jaar gereserveerd is per stadsdeel; 

• voor cultuurankers het van belang is een goed netwerk en kennis in en van het stadsdeel te 

hebben en continuïteit daarom van belang is voor het slagen van de cultuurankerfunctie; 

• subsidiëring middels het Kunstenplan, waarbij de cultuurankerfunctie om de vier jaar 

beoordeeld wordt, wellicht niet de beste vorm is voor het in standhouden van deze functie; 

• de wethouder in de commissievergadering van 1 oktober jl. heeft aangegeven dat het college, 

conform het advies van de Adviescommissie, komt met criteria hoe de cultuurankerfuncties zijn 

belegd en wanneer ze goed, effectief en op relevante wijze worden ingevuld; 

 

Verzoekt het college: 

• bij de uitwerking van deze toezegging in te gaan op de vraag hoe op de langere termijn de 

cultuurankers stabiel en kwalitatief hoogwaardig kunnen blijven voortbestaan. 
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Ter afdoening van de motie bericht het college de raad het volgende:  

 

Vanwege de hiernaast aangenomen motie ‘Verstevig de Cultuurankers en het Openluchttheater’  

(RIS306695) wordt een bedrag van 0,1 mln. euro (wat geoormerkt was voor de samenwerking in de 

regio Haaglanden) voor de periode 2021-2024 ingezet voor de ontwikkeling en versteviging van 

Cultuurankerfuncties en openluchttheaterfunctie en voor de versteviging van de positie van de 

Cultuurankers. De Cultuurankers in Haagse Hout en Scheveningen gebruiken dit budget voor 

doorontwikkeling en het verstevigen van de bedrijfsvoering. 

 

Op basis van gesprekken met de Cultuurankers zet het college ook budget in voor de versteviging van 

de gezamenlijke positie van de Cultuurankers. Voorbeelden die genoemd zijn: de organisatie van 

gezamenlijke meerjarenprojecten, een gezamenlijke communicatiemedewerker en gezamenlijk 

communicatiebudget en/of een gezamenlijke fondsenwerver. Met dit budget wordt in gezamenlijkheid 

van de acht Cultuurankers ook werk gemaakt van een aandachtspunt uit het MJB-advies, namelijk 

onderzoeken hoe de ‘kleine’ Cultuurankers gelijke tred kunnen houden met de groei en ambities van 

de grote Cultuurankers. 

 

In de afdoening van de motie ‘Betere werkwijze verdeling meerjarige culturele subsidies’ (RIS306703) 

is toegezegd dat er 2021 een uitgebreide evaluatie volgt betreffende de systematiek, het financiële 

stelsel en proces van het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. De positie van de cultuurankers 

wordt hierin ook meegenomen. De raad wordt hierover voor het einde van 2021 geïnformeerd. 

 

Het college maakt in 2021 een start met het opstellen van heldere criteria om te bepalen hoe de 

Cultuurankerfuncties zijn belegd en wanneer ze goed, effectief en op relevante wijze worden ingevuld 

en/of uitgevoerd. De vraag hoe op de langere termijn de Cultuurankers stabiel en kwalitatief 

hoogwaardig kunnen blijven voortbestaan zal hierin worden meegenomen. 

 

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


