
 

 

 

 

 

 

Besluitenlijst 

Onderwerp  Actualisering beleidskader voor actieve cultuurparticipatie  

Datum Behandeling  15 januari 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Janssen  

Aanwezig  Vertegenwoordigers van het Maastrichts Volkstheater, het Landbouwbelang, 
de Adviescommissie Senioren, het Buurttheater Mariaberg, het Werkhuis 
Wittevrouwenveld & Wijckerpoort, de Harmonie St. Michael Heugem, 
Stichting COMA Maastricht en overige geïnteresseerden; woordvoerders, 
ambtenaren en wethouder Janssen.  

Woordvoerders  De dames Van de Wouw (VVD), Meijer-Coninx (50PLUS), Habets (SPM).  
De heren Lurvink (M:OED), Pas (D66), Boelen (SPM), Van Lune (PvdA), 
Garnier (PVM), Pulles (SP), Brüll (CDA), Vos (GroenLinks).  

Voorzitter  Dhr. J. Janssen  

Secretaris  Dhr. Jutten  

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er volgt een 
korte presentatie van dhr. Lambrechts (Gemeente Maastricht) om een 
toelichting te geven op het voorliggende raadsvoorstel. Vervolgens is er 
gelegenheid voor aanwezigen om te reageren. Er volgen bijdragen van o.a. 
dhr. Noten (Maastricht Volkstheater), dhr. Zuidgeest (Landbouwbelang), 
mevr. Van Wijmen (Adviescommissie Senioren), dhr. Geelen (Buurttheater 
Mariaberg), dhr. Van Ingen (het Werkhuis Wittevrouwenveld & 
Wijckerpoort) en dhr. Horbach (Harmonie St. Michael Heugem). Ook andere 
aanwezigen leveren een bijdrage of stellen vragen.  
  
Aanwezigen benadrukken het belang van het investeren in kansen voor jonge 
mensen om te participeren in cultuur. Ook wordt er gepleit om voor senioren 
cultuurparticipatie toegankelijk(er) te maken, bijvoorbeeld door actieve 
communicatie met deze doelgroep. Er wordt verder o.a. gesproken over het 
waarborgen van bottom-up initiatieven uit de stad, het promoten 
van community-arts in buurten en het (beter) ondersteunen van vrijwilligers. 
Meerdere sprekers hielden een pleidooi voor het ‘meedenken’ door de 
gemeente bij initiatieven van vrijwilligers en van onderop, in plaats van 
relatief complexe tenderregelingen. Ten slotte stipt men het integraal 
bekijken van initiatieven aan, ook buiten de lijnen van het voorliggende 
cultuurkader. Er worden door enkele sprekers complimenten gedeeld inzake 
het interactieve proces om te komen tot nieuw beleid. Enkele aanwezigen 
stellen vragen aan andere sprekers (waaronder aan dhr. Lambrechts), en er 
volgt een gesprek.  
  
De voorzitter sluit ten slotte de vergadering. Het raadsvoorstel zal op 12 
februari door de raad worden besproken in een raadsronde.  

Toezeggingen    



 

 

 

 

 

 

 

Stadsronde  

Onderwerp Actualisering beleidskader actieve cultuurparticipatie 

Datum 15 januari 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Janssen 

Programmanummer 5  Sport, cultuur, recreatie 

Behandelend ambtenaar PSL Lambrechts 
Telefoonnummer: 043-350 5437 
paul.lambrechts@maastricht.nl 

Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

In deze ronde delen we met de stad het voorstel voor een actualisering van het 
beleidskader actieve cultuurparticipatie. Het kader is een evenwichtig voorstel 
tussen enerzijds de huidige service naar het bestaande verenigingsleven en 
anderzijds het antwoord op nieuwe ontwikkelingen en schetst de sociale 
impact van kunst- en cultuurbeoefening. Door de stadsronde kan feedback op 
dit beleidskader opgehaald worden en kan getoetst worden hoe de 
belanghebbenden het kunnen inzetten ter versterking van hun activiteiten. 

Vorm bijeenkomst Stadsronde  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In de voorbije drie jaar is verkend welke veranderingen zich voordoen en welke 
noden zich aandienen. Via de cultuurdialogen en stadsgesprekken (2015) en 
de subsidieregeling van de innovatieagenda cultuur (2016-2018) is uitgebreid 
geëxperimenteerd met innovatieve concepten en verbanden en is voor het 
eerst onderzocht hoe de Maastrichtenaar op dat vlak actief is. En ten slotte is 
de missie en visie van onze gemeentelijke instelling voor cultuurparticipatie, 
CC-Kumulus-NHMM ook bijgesteld en op maat gesneden van de nieuwe 
werkelijkheid.  

Inhoud  Actieve cultuurparticipatie anno 2019 is sterk veranderd ten opzichte van 
pakweg 20 jaar geleden. Naast het verenigingsleven is een grote variatie aan 
projecten en initiatieven ontstaan die ook aandacht en ondersteuning vragen 
en kansen bieden voor het gemeentelijk beleid. Zowel onze beleidskaders, als 
de missie en visie van onze centrale cultuurinstelling op dat vlak moeten 
daarom aangepast worden op die nieuwe werkelijkheid. Het voorstel behoudt 
de bestaande structurele steun voor amateurverenigingen, breidt de 
projectsubsidies voor actieve cultuurparticipatie significant uit en houdt de 
regeldruk laag. Het geeft CC-Kumulus-NHMM naast de huidige 
dienstverlenende rol een nieuwe rol als coach en aanjager van cultuur in de 
stad.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Bespreken met stakeholders uit de stad, ter voorbereiding van besluitvorming. 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Culturele en maatschappelijke stakeholders, amateurverenigingen, alle 
deelnemers aan projecten van de innovatieagenda cultuur. 

Vervolgtraject Na bespreking in de stadsronde zal het voorstel geagendeerd worden in de 
raadsronde op 12 februari 2019 en in de raadsvergadering van  26 februari 
2019. 



 

 

 

 

 

 

 


