
 

 

 

 

 

 

Rondebriefje Stadsronde 

Onderwerp Raadsvoorstel 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. 

 


