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Inleiding
In dit uitvoeringsprogramma Cultuurnota 
Wassenaar 2021-2024 is te lezen welke 
actiepunten, wanneer en met welke middelen 
(binnen de begroting 2021-2024) in deze  
periode zijn voorzien. Met de realisering van 
de actiepunten in dit programma wordt 
invulling gegeven aan de uitvoering van het 
cultuurbeleid van de gemeente Wassenaar, 
dat in de separate Cultuurnota Wassenaar 
‘Rijk aan Cultuur’ 2021 is beschreven. 

Cultuurnota Wassenaar 
2021 versus 
uitvoeringsprogramma 
cultuurnota Wassenaar 
2021 – 2024
De Cultuurnota Wassenaar ‘Rijk aan Cultuur’ 
2021 en het uitvoeringsprogramma 2021-
2024 gaan beiden over kunst & cultuur in 
Wassenaar. 
De belangrijkste verschillen er tussen zijn: 
De cultuurnota Wassenaar ‘Rijk aan Cultuur’ 
2021 behelst gemeentelijk cultuurbeleid en 
wordt vastgesteld door de raad. 
Het uitvoeringsprogramma behelst de 
uitvoering van het beleid onder auspiciën van 
het college van B&W. 
Het uitvoeringsprogramma heeft betrekking 
op een periode van vier jaren en kan 
tussentijds worden bijgesteld zolang dit 
binnen het vastgestelde beleid past. 

Leeswijzer
Voorafgaand aan de opsomming en 
beschrijving van de verschillende actiepunten 
wordt eerst een schematisch overzicht 
gegeven van het hoofddoel en de 
subdoelstellingen uit de eerder genoemde 
cultuurnota. 

Onder de verschillende doelstellingen zijn 
vervolgens de actiepunten te vinden die 
bijdragen aan de realisering van de 
doelstellingen. Net als in de Cultuurnota ‘Rijk 
aan Cultuur’ Wassenaar 2021 worden daarbij 
dezelfde drie hoofdstukken gehanteerd, te 
weten:

1. Verbinden, samenwerking & eigen 
kracht versterken;

2. Informeren en laten zien;

3. Ontwikkeling en zingeving. 

In paragraaf 4 wordt ingegaan op de 
monitoring en rapportering over het 
uitvoeringsprogramma 2021 – 2024. 

Paragraaf 5 geeft een overzicht van de aan 
het uitvoeringsprogramma verbonden kosten, 
die reeds deel uitmaken van de begroting 
2021-2024. 
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 Hoofddoel

Wassenaar is rijk aan cultuur en dat willen we graag zo houden. Cultuur kan bijdragen aan 
sociale samenhang en verbinding en biedt mogelijkheden voor ontplooiing en participatie voor 
alle Wassenaarders. Het bundelen van krachten is daarbij van groot belang. 

Hoofddoel is dan ook het bevorderen van samenwerking en participatie alsook uitbreiding van 
het bereik van cultuur in Wassenaar.

Wat willen we bereiken en hoe gaan we dat doen?

In 2024 is de 
lokale culturele 
infrastructuur
verder versterkt 

Verbinden, 
samenwerking & 
eigen kracht 
versterken
ACP 1.1 Voortzetting 
Cultuuranker
stimuleren
ACP 1.2 Subsidie-
verlening handhaven 

Informeren en 
laten zien
ACP 2.1 Nut en 
noodzaak van het 
CIPVW nagaan 
ACP 2.4 Keuze voor 
film als medium 

Ontwikkeling en 
zingeving
ACP 3.2 Subsidie-
verlening handhaven 
ACP 3.3 Informeren 
over bestaan Fonds 
Wassenaar

4. Rapportage 
uitvoerings-
programma

In 2024 zijn 
verbindingen 
tussen culturele 
organisaties, 
onderwijs en 
maatschappelijke 
partners 
vanzelfsprekender

Verbinden, 
samenwerking & 
eigen kracht 
versterken
ACP 1.1 Voortzetting 
Cultuuranker 
ACP 1.2 Subsidie-
verlening handhaven
ACP 1.3 Aandacht 
voor specifieke 
doelgroepen 

Informeren en 
laten zien
ACP 2.2 Onderdeel 
Cultuur op de 
gemeentelijke 
website updaten
ACP 2.3 Het beheer 
van de gemeentelijke 
kunstcollectie 
oppakken

Ontwikkeling en 
zingeving 
ACP 3.1 De 
ontwikkeling van de 
Wassenaarse jeugd 
en de betrokkenheid 
met de (lokale) 
cultuur stimuleren
ACP 3.3 Informeren 
over bestaan Fonds 
Wassenaar

4. Rapportage 
uitvoerings-
programma 

In 2024 is de 
culturele waarde in 
de gemeente 
vergroot, doordat 
het beter zichtbaar 
is.

Verbinden, 
samenwerking & 
eigen kracht 
versterken 
ACP 1.1 Voortzetting 
Cultuuranker
samenwerking 
stimuleren
ACP 1.2 Subsidie-
verlening handhaven 

Informeren en 
laten zien
ACP 2.1 Nut en 
noodzaak van het 
CIPVW nagaan
ACP 2.2 Onderdeel 
Cultuur op de 
Gemeentelijke 
website updaten
ACP 2.3 Het beheer 
van de gemeentelijke 
kunstcollectie 
oppakken
ACP 2.4 Keuze voor 
film als medium

4. Rapportage 
uitvoerings-
programma

In 2024 is de 
aandacht voor 
specifieke 
doelgroepen in het 
cultuuraanbod van 
Wassenaar meer
toegenomen. 

Verbinden, 
samenwerking & 
eigen kracht 
versterken
ACP 1.1 Voortzetting 
Cultuuranker
ACP 1.2 Subsidie-
verlening handhaven 
ACP 1.3 Aandacht 
voor specifieke 
doelgroepen

Ontwikkeling en 
zingeving
ACP 3.1 De 
ontwikkeling van de 
Wassenaarse jeugd 
en de betrokkenheid 
met de (lokale) 
cultuur stimuleren 
ACP 3.3 Informeren 
over bestaan Fonds 
Wassenaar

4. Rapportage 
uitvoerings-
programma
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1 Verbinden, 
samenwerking & eigen 
kracht versterken 
   
Hoe gaan we verbinden, 
samenwerking & eigen kracht 
versterken invullen?

Actiepunt 1.1
Voortzetting Cultuuranker 
We willen de ontwikkeling van het 
Cultuuranker in de komende periode blijven 
faciliteren, ook als de proeftuin met de 
daaruit door het Rijk beschikbaar gestelde 
middelen, niet wordt gecontinueerd. 
Onzeker is nog of het Rijk de gedeeltelijke 
financiering voor het Cultuuranker wil 
continueren. Daarmee is nu een bedrag van 
€ 4.000,- per jaar gemoeid. Aangevuld met 
een gemeentelijke bijdrage van € 2.500,- per 
jaar. Omdat de proeftuin van het 
Cultuuranker nog niet is afgerond en nog niet 
duidelijk is hoe en zo ja of de proeftuin in 
regionale context wordt voortgezet, heeft er 
hierover nog geen evaluerend gesprek met 
de bibliotheek plaatsgevonden. Uitgangspunt 
is nu dat de genoemde middelen toereikend 
zijn en binnen de begroting kunnen worden 
gevonden. Een apart voorstel volgt indien 
bijstelling nodig is.

Actiepunt 1.2
Subsidieverlening handhaven
Op basis van de algemene 
subsidieverordening Wassenaar 2020 en het 
Subsidieplan Wassenaar 2021-2024 is er in 
de komende periode subsidie beschikbaar 
voor culturele activiteiten. 

Actiepunt 1.3
Aandacht voor specifieke 
doelgroepen 
Ad 1.4, 1.5, 1.6, en 1.8: Samen met de 
coördinator van het Cultuuranker verkennen 
we op welke manier we het culturele veld 
handvatten kunnen geven om bij hun 
activiteiten, of een gezamenlijke activiteit van 
het Cultuuranker, verder aandacht te kunnen 
hebben voor de verschillende genoemde 
doelgroepen. In de komende periode kan het 
gaan om een aantal bijeenkomsten, met als 
thema bijvoorbeeld ‘Jongeren en ouderen’, 
Internationals en statushouders en een 
bijeenkomst met mensen met een beperking.
Deze doelgroepenbenadering staat niet 

noodzakelijkerwijs op zichzelf, maar kan goed 
gecombineerd worden met andere 
doelstellingen als culturele kruisbestuiving of 
vergroting van het bereik. 

Wanneer gaan we dat doen?

2021 2022 2023 2024
ACP 1.1 X X X X
ACP 1.2 X X X X
ACP 1.3 X X X

2 Informeren en laten 
zien

Hoe gaan we informeren en laten 
zien invullen?

Actiepunt 2.1
Nut en noodzaak van het CIPVW
nagaan
In relatie tot de bestaande digitale informatie 
over het cultuuraanbod in Wassenaar willen 
we kijken of het in de lucht houden van de 
website van het CIPVW nog nodig is of dat 
het toch in een behoefte van de gebruikers 
voorziet.

Actiepunt 2.2
Onderdeel Cultuur op de 
gemeentelijke website updaten
We grijpen de vernieuwing van de 
gemeentelijke website aan om ook de pagina 
cultuur te actualiseren.

Actiepunt 2.3
Het beheer van de gemeentelijke 
kunstcollectie oppakken
Eerste stap hierbij betreft het actualiseren 
van de registratie van de objecten. In een 
later stadium is een actualisering van het 
collectiebeleid aan de orde. Hierin wordt ook 
aandacht besteed aan de missie van de 
gemeente voor wat betreft de collectie. 
Gekeken wordt of de gemeentelijke 
kunstcollectie benut kan worden voor de 
cultuureducatie van de jeugd, of andere 
specifieke doelgroepen. Tot die tijd wordt in 
principe niet, maar zeker zeer terughoudend, 
ingegaan op het aanvaarden van schenkingen 
en het eventueel aankopen van objecten. 
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Dit geldt ook voor voorstellen waar het 
nieuwe kunstobjecten in de openbare ruimte 
betreft. 
Voor het zich in de opslag bevindende 
kunstwerk de Schelp willen we in de 
komende periode een mooie plek in 
Wassenaar vinden.

Actiepunt 2.4
Keuze voor film als medium 
Door de culturele rijkdom van Wassenaar 
vast te leggen op film, kan deze op 
verschillende momenten en middels 
verschillende media gedeeld worden. We 
leggen zo tegelijk een archief en een 
promotie- en communicatiemiddel aan. We 
onderzoeken op welke manier hieraan ook 
passend binnen de mogelijkheden van de 
gemeente vorm kan worden gegeven. 

Wanneer gaan we dat doen?

2021 2022 2023 2024
ACP 2.1 X
ACP 2.2 X
ACP 2.3 X X X X
ACP 2.4 X X X X

3 Ontwikkeling en 
zingeving

Hoe gaan we ontwikkeling en 
zingeving vormgeven?

Actiepunt 3.1
De ontwikkeling van de Wassenaarse 
jeugd en de betrokkenheid met de  
(lokale) cultuur stimuleren
We doen in de periode 2021-2024 mee aan 
de CMK3 -matchingsregeling, waardoor de 
Wassenaarse leerlingen in het primair 
onderwijs naast het door de scholen 
gewaardeerde cultuurmenu Den Haag zich 
kunnen verrijken met een uniek op 
Wassenaar toegesneden aanbod, daar waar 
mogelijk van en met lokale culturele 
partners. 

Actiepunt 3.2
Subsidieverlening handhaven 
Op basis van de algemene 
subsidieverordening Wassenaar 2020 en het 
Subsidieplan Wassenaar 2021-2024 is er in 
de komende periode subsidie beschikbaar 
voor culturele activiteiten.

Actiepunt 3.3
Informeren over bestaan Fonds 
Wassenaar
Vanaf 2021 is het niet langer mogelijk om bij 
de gemeente Wassenaar een incidentele 
subsidie aan te vragen. Stichtingen, 
verenigingen en groepen inwoners die voor 
hun project dat bijdraagt aan een leefbaar en 
sociaal Wassenaar financiële ondersteuning 
zoeken informeren we over het Fonds 
Wassenaar.

Actiepunt 3.4
Doorverwijzen naar mogelijkheden 
om deel te nemen aan cultuur
In Wassenaar zijn er verschillende 
mogelijkheden om deel te nemen aan 
cultuur, ook als geld of mobiliteit een 
hindernis is. Daar waar mogelijk verwijzen 
wij door naar de juiste organisatie. 

Wanneer gaan we dat doen?

2021 2022 2023 2024
ACP 3.1 X X X X
ACP 3.2 X X X X
ACP 3.3 X
ACP 3.4 X X X X

4 Verantwoording over  
het uitvoerings-
programma
De uitvoering van beleid behoort tot het 
primaat van het college van B&W. Over de 
stand van zaken (monitoring) van de 
uitvoering wordt bij de jaarrekening jaarlijks 
aan de raad gerapporteerd. 

Het uitvoeringsprogramma is in principe voor 
de periode 2021-2024. Door Corona is het 
uitvoeringsprogramma in een extreme 
periode tot stand gekomen, er is meer dan 
normaal sprake van onzekerheid over de 
toekomst. Ook als vandaag alles weer 
normaal zou zijn, dan is alles niet meteen 
weer bij het oude en sommige veranderingen 
zijn misschien wel blijvend. Dit vraagt om 
flexibiliteit in de uitvoering. Aan de hand van 
de jaarlijkse monitoring kan de uitvoering 
van het beleid, in de vorm van de 
verschillende actiepunten, worden bijgesteld. 
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5 De financiële paragraaf
De financiële paragraaf
Aan de actiepunten uit het  
uitvoeringsprogramma zijn de volgende 
middelen verbonden:

Actiepunt Kosten 
per jaar

Dekking 

1.1 
Voortzetting
Cultuuranker 

€ 6.500,- Binnen huidig 
cultuurbudget 
voor de 
periode 2021-
2024 geraamd.
  

1.2  en 3.2 
Subsidieverlening 
handhaven 

Cultuur 
algemeen:
€ 150.291

Cultuur 
media:
€ 516.677

Betreft 
subsidieplafond 
2021. Voor de 
periode 2021-
2024 geraamd. 
Jaarlijks 
definitief vast 
te stellen bij de 
begroting.

2.3
Het beheer van 
de gemeentelijke 
kunstcollectie 
oppakken

€ 12.500,- Binnen huidig 
cultuurbudget 
voor de 
periode 2021-
2024 geraamd. 

3.1 
De ontwikkeling  
van de 
Wassenaarse 
jeugd en de 
betrokkenheid 
met de (lokale) 
cultuur 
stimuleren. 

CMK3
€ 20.706,-

SAD
€ 10.000,-

Binnen huidig 
cultuurbudget 
voor de 
periode 2021-
2024 geraamd.

De hierboven genoemde bedragen 
maken reeds onderdeel uit van de 
begroting 2021-2024.


