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Coalitieakkoord 2022-2026 

Het Kunst- en Cultuurbeleid is niet meer geactualiseerd sinds 2010. Onze wens en behoefte is een 
volwaardig Kunst- en Cultuurbeleid inclusief meerjarige begroting die past bij de ambities, wensen en 
behoeften van Stein en bijdraagt aan de unieke identiteit. Het nieuwe beleid schetst een visie voor de 
gemeente Stein op kunst een cultuur en geeft duidelijk inzicht in de prioritering voor de periode 2023 -
2027. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat het huidige aanbod precies inhoudt en waarin nog voorzieningen 
ontbreken of hoe voorzieningen efficiënter en doelgerichter (op basis van behoeften) zouden moeten 
worden ingericht. Het Kunst- en Cultuurbeleid wordt opgesteld in samenwerking met het veld en 
betrokken partijen in de gemeente Stein. Deze uitgangspunten dragen daaraan bij. 

Kunst en cultuur binnen het programma sport, cultuur en recreatie

Het kunst en cultuurbeleid valt binnen het programma sport, cultuur en recreatie dat een bijdrage levert 
aan een duurzame leefomgeving met unieke waarden en in het bijzonder aan het verder versterken van 
de unieke omgevingskwaliteiten. In de strategische toekomstvisie, hebben wij opgenomen dat wij de 
belevingswaarde willen versterken door in te zetten op landelijke verstilling en het behoud van 
cultuurhistorische waarden. Waarbij wordt ingezet op onder andere internationale verbindingen, het 
versterken van ons toeristisch profiel en het uitbouwen van onze authentieke waarden waaronder de 
ligging aan het water. De waarde van onze openbare ruimte willen wij versterken door deze meer te 
benutten als plek voor ontmoeten, sporten en recreëren. Hierbij wordt tevens een belangrijke bijdrage 
geleverd aan de kernwaarde sociale en vitale kernen. In het kader van de kernwaarde bereikbare en 
bedrijvige gemeente hebben wij als strategische keuze vrijetijdseconomie en recreatie als nieuwe 
economische pijler geformuleerd. Het programma sport, cultuur en recreatie levert een bijdrage aan de 
economische diversiteit die van belang is bij het verder ontwikkelen van een duurzame en lokale 
economie (zie ook programma Economie). Tot slot levert dit programma een bijdrage aan het verder 
ontwikkelen van de kernwaarde sociale en vitale kernen. Cultuurhistorische waarden kunnen de eigen 
identiteit van een kern en het gevoel van gezamenlijke roots en sociale cohesie onder inwoners 
versterken waardoor invulling wordt gegeven aan de strategische keuze 'Trots en bewust van onze 
eigen(zinnige) identiteit en kwaliteiten'.

Huidige situatie

Het kunst en cultuurbeleid niet geactualiseerd of vernieuwd sinds 2010 (Bandkeramiekers zijn best wel 
cool). Daarnaast is de sector veranderd en hebben nieuwe maatschappelijke uitdagingen naar aanleiding 
van Corona zich voorgedaan. Daarnaast is op subonderdelen binnen het programma kunst en cultuur 
veel onduidelijkheid over de wensen en ambities van de gemeente. 

Doelstelling

In de periode van 2022/2023 te komen tot een volwaardig kunst en cultuurbeleid inclusief meerjarige 
begroting die past bij de ambities, wensen en behoeften van de gemeente Stein en bijdraagt aan de 
unieke identiteit. Daarnaast dient het nieuwe beleid ook duidelijkheid te geven voor alle kunst en 
cultuurpartijen in de gemeente Stein, willen we zekerheid geven over de toekomst van subonderdelen 
van het kunst en cultuurbeleid en goede afspraken maken met partijen die subonderdelen voor ons 
invullen. 
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Uitgangspunt 1: Inzicht in trends, ontwikkelingen en huidig aanbod

Het kunst en cultuurbeleid geeft inzicht in trends en ontwikkelingen en de samenhang met andere 
beleidsterreinen en afspraken die op sub-regionaal, regionaal of landelijk niveau van belang zijn. 

a. Inzicht in Trends en ontwikkelingen
Het nieuwe kunst en cultuurbeleid bevat belangrijke trends en ontwikkelingen in de cultuursector, die 
relevant zijn voor de gemeente Stein. 

b. Inzicht in de samenhang met provinciaal, landelijke en omliggend beleid 
Naast de documenten van onze eigen gemeente, sluit de visie ook aan op uitgangspunten en kaders 
zoals omschreven in: Ruimte voor cultuur (provincie Limburg), Uitgangspunten cultuurstelsel (Rijk), 
Cultuur dichtbij, dichtbij cultuur (Raad voor Cultuur), Stedelijke Cultuurregio Zuid, Visie 
vrijetijdseconomie Zuid-Limburg 2030 en de Strategische visie Middengebied Zuid-Limburg.

c. Inzicht In het huidige lokaal aanbod 
Er wordt inzichtelijk gemaakt wat het huidige lokale aanbod precies inhoudt en waarin de nog 
voorzieningen ontbreken of hoe voorzieningen efficiënter en doelgerichter (op basis van behoefte) zouden 
moeten worden ingericht.

Uitgangspunt 2: Verbinding met overige beleidsterreinen

Het kunst en cultuurbeleid dient niet op zichzelf te staan, maar aansluiting te vinden bij ambities en 
acties die geformuleerd zijn binnen andere beleidsterreinen. 

• Toerisme en recreatie
• Ruimte
• Erfgoed en monumenten
• Sociaal domein 
• Economie
• Verenigingsleven
• Subsidiebeleid 
• Onderwijs 
• Accommodatiebeleid 

Uitgangspunt 3: Nadere uitwerking subdomeinen

Het kunst en cultuurbeleid moet een visie schetsen op de culturele identiteit van de gemeente en 
daarnaast op belangrijke subonderdelen binnen de gemeente Stein, maar geeft ook concrete actiepunten 
weer voor de periode van 2023-2027. 

De volgende (inhoudelijke) onderdelen maken onderdeel uit van het nieuwe kunst en cultuurbeleid: 
• Muziekonderwijs
• Kunst en cultuureducatie
• Bibliotheekwerk/ geletterdheid/ streektaal
• Evenementen
• Cultureel erfgoed en immaterieel erfgoed 
• Culturele kunstwerken in de openbare ruimte (incl. streetart)
• Gemeentelijke kunst (binnenshuis)
• Musea
• Lokale makers  en talentontwikkeling 
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Uitgangspunt 4: Verbinden, verstreken en vernieuwen

Het moet duidelijk worden wat de doelen van het kunst en cultuurbeleid zijn. In essentie draagt het 
nieuwe kunst en cultuurbeleid bij aan:  

a. Verbinden 
Verbinden van inwoners, verenigingen, beleidsterreinen en partijen die betrokken zijn bij kunsten en 
cultuur.  

b. Versterken
Versterken van verenigingsleven en kernen, versterken van kunst en cultuuraanbod als belangrijke 
toeristische voorziening. 

c. Vernieuwen 
Op basis van de culturele historie wordt voor de gemeente Stein een specifieke culturele identiteit 
gevormd die aansluit op de wensen en behoeften van inwoners en bezoekers. 

Uitgangspunt 5: Samen met stakeholders opstellen

De gemeente Stein hecht veel waarde aan gedragen beleid, daarom wordt actief ingezet op het ophalen 
van input bij stakeholders die betrokken zijn bij de sub domeinen. Dat wordt gedaan door: 

a. Instellen van een begeleidingscommissie
Deze commissie bestaat uit betrokken inwoners/organisaties en adviseren het college gedurende de 
periode dat het beleid wordt opgesteld. 

b. Organiseren van themabijeenkomsten
Aan de hand van inhoudelijke themabijeenkomsten wordt per subdomein informatie opgehaald over de 
wensen en behoeften. 

Uitgangspunt 6: Financiën sluiten aan bij ambities

De financiën zijn inzichtelijk en sluiten (meerjarig) aan op de wensen en behoeften die geformuleerd zijn 
in het beleidsplan kunst en cultuur. Subsidie wordt ingezet als middel en niet als doel. Het subsidiebeleid 
sluit aan op de beleidsdoelen. 

Planning

Hieronder wordt een globale planning weergegeven in het opstellen van het nieuwe kunst en 
cultuurbeleid. 

Datum Onderdeel Wie
19 juli 2022 College neemt een besluit over 

de uitgangspunten kunst en 
cultuurbeleid

College

September/oktober 2022 Gemeenteraad wordt 
geïnformeerd over de 

Gemeenteraad
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uitgangspunten in een 
themabijeenkomst

September/oktober/ november 
2022

Inhoudelijke 
themabijeenkomsten met 
stakeholders worden 
georganiseerd

Inwoners en organisaties

September 2022 Instellen begeleidingscommissie
November/ december 2022 Inhoudelijke uitwerking sub 

domeinen naar aanleiding van 
input stakeholders en 
gemeenteraad

Ambtelijke organisatie

December 2022/Januari 2023 Reactie begeleidingscommissie Ambtelijke organisatie
December 2022/ Januari 2023 Sonderend beleidsstuk college College
Februari 2023 Definitief beleidsstuk college 

met verwerkte input 
begeleidingscommissie

College

Maart 2023 Beeldvormende 
raadsvergadering

Gemeenteraad

Maart 2023/ april 2023 Oordeelvormende en 
besluitvormende gemeenteraad

Gemeenteraad

April 2023 Verwerking in kadernota 2024 Ambtelijke organisatie, college
Juli 2023 Verwerking in begroting 2024 Ambtelijke organisatie, college
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Dat  maakt
St e in voo r mij
samen thuis




