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I n d i e n e r : Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP 

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2020 ter bespreking van het 
Voorstel van het college inzake Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2021-2024 (RIS 306137), 

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 i n 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 i n standhouden van deze functie; 
• de wethouder in de commissievergadering van 1 oktober j l . 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 i n te gaan op de vraag hoe op de langere termijn de 

cultuurankers stabiel en kwalitatief hoogwaardig kunnen blijven voortbestaan, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Pieter Grinwis 
ChristenUnie/SGP 
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