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1.

Faciliteren en stimuleren

De PAR heeft deelgenomen aan het Cultuurcafé op 2 maart met de mogelijkheid zelf iets in te
brengen, maar met name om te luisteren naar de inbreng van de andere deelnemers. Dit was de
aanleiding om richting de organisator het volgende advies naar voren te brengen.
Vanuit alle deelnemende organisaties werd een scala van ideeën en voorstellen naar voren gebracht.
Tijdens de bijeenkomst bracht de betrokken wethouder het belang naar voren dat het college hecht
aan cultuur. Wil de energie, die naar boven is gekomen tijdens het Cultuurcafé, niet verloren raken
dan is het groot belang dat het college het niet bij woorden laat.
De PAR onderschrijft de in de nota opgenomen rol van de gemeente als faciliterend en
ondersteunend. Dit kan worden gekarakteriseerd als samenwerken, waarbij men het nodig acht om
deze rol meer handen en voeten te geven en daarmee ook de betrokkenheid van de gemeente bij
het realiseren van de (doelstellingen van de) cultuurnota. Hiermee wordt tevens invulling gegeven
aan het voornemen van het college zoals verwoord in de Leidraad Samenlevingsparticipatie om
eveneens inhoud te geven aan overheidsparticipatie.
Advies 1: In de cultuurnota wordt gesteld dat de rol van de gemeente vooral faciliterend is en dat zij
initiatieven wil stimuleren. Neem als college het voortouw om de rol van de cultuur-makelaar in te
vullen en daarmee voor een extra impuls voor vernieuwing en verbinding te zorgen, nodig om de
doelstellingen van de cultuurnota te behalen.

2.

Positieve gezondheid

De PAR heeft in het advies met betrekking tot het Lokaal Gezondheidsbeleid 2020 – 2023 het
voorstel gedaan om de benadering van de positieve gezondheid in te zetten om twee doelstellingen
te realiseren:
•
•

Duidelijk te benoemen op welke dimensie van de positieve gezondheid de betrokken
beleidsterreinen zich richten.
Een gedeeld beeld te hebben bij de beleidsterreinen waar dezelfde dimensies van de positieve
gezondheid aan de orde zijn en daarmee het richten van de inzet van de betrokken
beleidsterreinen.

In de cultuurnota wordt melding gemaakt van de betekenis van de cultuur voor de positieve
gezondheid. Dit in samenhang met de andere beleidsterreinen zoals het sociaal domein en de
actieprogramma’s. De betekenis van de positieve gezondheid kan als volgt nader worden
geconcretiseerd:
•
•
•

Het nader specificeren welke dimensie(s) of onderdeel daarvan aan de orde is. Hiermee kunnen
de indieners van voorstellen culturele activiteiten hun voordeel doen.
Het college kan organisaties en inwoners oproepen om voorstellen doen die zich op bepaalde
dimensies richten.
Het maakt de verbinding duidelijk met en tussen de andere beleidsterreinen en
actieprogramma’s.
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•

In de cultuurnota wordt gesproken over de cultuurcoach en buurtsportcoach. Daarnaast de
verschijnt de cultuurmakelaar die faciliteert en verbindt het kunst- en cultuurveld en maakt het
zichtbaar. Hieraan kan worden toegevoegd het expliciet maken van verbinding met andere
beleidsterreinen.

De indeling in beleidsterreinen en actieprogramma’s spreekt de inwoners en de (maatschappelijke)
organisaties niet aan. Bezien vanuit de onderstaande matrix kijkt de gemeente langs de kolommen
naar de inwoners en organisaties en de inwoners en organisatie kijken langs de rijen naar de
gemeente.
Advies 2: Specificeer nader aan welke dimensie(s) van de positieve gezondheid de cultuur een
bijdrage kan leveren. Voorstellen en programma’s kunnen zich dan richten op bepaalde dimensies of
onderdeel daarvan.
Advies 3: De voorgestelde cultuur-makelaar en de bestaande buurtsportcoach en cultuurcoach
hebben de primair de kolommen als oriëntatie. Zorg ervoor dat de makelaars en coaches (ook) de
rijen als invalshoek meenemen om mede inhoud te geven aan integraliteit en effectiviteit aan de
uitvoering van het beleid en de actieprogramma’s.
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Tot Slot
Wij vertrouwen u met het bovenstaande van advies te hebben voorzien en zijn gaarne bereid tot
nader overleg.

Hoogachtend,
Aad van Holsteijn,
Voorzitter PAR
www.par-waddinxveen.nl
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