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-VOORWOORD- 

Voor u ligt de nota 'cultuur'. Hoewel juist cultuur zich niet laat vatten in 

absolute beschrijvingen, hokjes en kaders, geven we hiermee toch enigszins 

richting aan een gemeentelijke visie op de meerwaarde van cultuur voor 

onze stad en haar bewoners. Vanuit deze meerwaarde stellen we onze rol 

vast. Op welke manier dragen wij als overheid bij aan een creatieve stad 

waar jong en oud kan genieten van tal van vormen van cultuur zonder voor 

anderen te bepalen waar cultuur begint en waar het ophoudt. 

 

Zonder de vele aandachtspunten en ambities die in het voorliggende proces 

zijn aangedragen te kort te doen hebben wij een compacte nota opgesteld. 

Een nota die voortkomt uit een proces waarbij met steun van de 

cultuurcoaches is gezocht naar een stadsbrede betrokkenheid. Wellicht 

anders dan u gewend bent, maar daardoor des te passender bij het 

onderwerp.  

Wij wensen u veel leesplezier.  

Wethouder Cultuur 

Robin van der Helm 
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-INHOUD- 

AANLEIDING 

Een korte uitleg over de aanloop naar deze nota en de onderliggende 

wensen en ambities voor en door Oosterhout. 
 

DE KRACHT VAN CULTUUR 

Welke waarde heeft cultuur? Wat biedt het onze stad en haar inwoners? 

Hoe kunnen we hier als stad (gemeente en inwoners) in investeren? 

 

DE INZET; 

ONTWIKKELEN, VERBINDEN EN FACILITEREN 

Deze drie ingrediënten vormen de basis voor de inzet op cultuur in 

Oosterhout voor de komende jaren. Per rol geven we aan waarom en hoe we 

hier als gemeente invulling aan geven en wat we hiermee willen bereiken.  
 

BIJLAGE I 	 ACTIEPUNTEN 

BIJLAGE II 	 BASIS INFRASTRUCTUUR 

BIJLAGE III 	 FINANCIËN 

02



foto: Cas van Aggelen



-AANLEIDING- 

Het traject voorafgaand aan deze nota heeft heel wat discussies en goede 

gesprekken over het culturele beleid van Oosterhout opgeleverd. De 

voorgaande nota ‘Laat duizend bloemen bloeien’ heeft zijn nut bewezen. 

Veel van de hierin gestelde doelen zijn gerealiseerd, echter net als de 

maatschappij staat cultuur niet stil. Creativiteit borrelt, de wensen en 

interesses van mensen verschuiven en het bereikbare aanbod is vrijwel 

onbeperkt. Wat vandaag bedacht wordt, is morgen al weer ingehaald. Een 

her(r)rijking van de inzet op cultuur in Oosterhout is dan ook gewenst. Dit 

is ook in het coalitieakkoord 'Met Oosterhout, voor Oosterhout' opgenomen. 

 
Dit vraagt echter ook om een kritische blik op de wijze waarop we het 

cultuurbeleid vormgeven en uitdragen. Het is belangrijk om te beseffen dat 

de gemeente maar een klein aandeel heeft in het culturele Oosterhout. 

Juist daarom heeft cultuurminnend Oosterhout zich kunnen uitspreken 

over wat belangrijk is voor cultuur in Oosterhout en wat de gemeente 

hierin kan betekenen, zodat we met ons aandeel kunnen inzetten op de 

zaken die ertoe doen. Naast aandacht voor de culturele identiteit en 

infrastructuur is in het proces ook de sociale, economische en educatieve 

bijdrage van cultuur aan bod gekomen. In alle opgehaalde informatie, 

kennis en meningen is gezocht naar een overkoepelende visie, die richting 

geeft voor de komende jaren. Er ontstaat daarmee een verschuiving van 

sturing op details naar houvast vanuit een ambitie en visie. Een visie die 

daadwerkelijk van ons allen is.  

Aanbieders, beoefenaars, actieve gebruikers of stille genieters.  

“Cultuur is het enige waarnaar we niet weloverwogen kunnen streven.”  
T.S. Eliot
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-DE KRACHT VAN CULTUUR- 

Hoewel de reikwijdte van het begrip ‘cultuur’ allerminst helder is, staat wel 

vast dat cultuur een belangrijk ingrediënt is voor een gezonde en sterke 

samenleving. Cultuur is meer dan enkel de fysieke verschijningsvorm. Het 

gaat over de vorming van onze individuele en collectieve identiteit, over de 

ontwikkeling en uiting van gevoelens en beleving, over de inspiratie van 

onze gedachten en de vergaring van kennis en inzicht. Wie ben ik, wie ben 

jij en wie zijn wij?  

Naast de intrinsieke waarde, draagt cultuur bij aan tal van 

maatschappelijke pijlers in ons bestaan. Van individuele ontwikkeling en 

educatie tot een bredere sociaal maatschappelijke en zelfs economische 

impuls. 

I.	 Individuele ontwikkeling  

Het brede scala van culturele uitingen maakt dat er voor iedereen, jong en 

oud, een vorm bestaat die zorgt voor inspiratie en ontwikkeling. Niet op het 

vlak van deze kunstbeoefening alleen, maar vaak ook in bredere zin. Zo 

zien we bijvoorbeeld duidelijke cognitieve verbeteringen bij kinderen die 

een muziekinstrument bespelen en neemt onzekerheid af bij kinderen die 

in groepsverband dansen, toneelspelen of muziek maken. Kunst en cultuur 

stimuleert de creativiteit en daarmee het eigen denkproces. Ruimte voor 

creativiteit en de kunst van het denken buiten de kaders gaan hand in 

hand. Juist in tijden waarin innovatie belangrijk is, moeten we dergelijke 

ontwikkeling stimuleren. 
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II.	 Sociaal maatschappelijke versterking 

Cultuur speelt een grote rol in de mate van ieders betrokkenheid bij de 

samenleving. Wie bewust en actief bezig is met het kennisnemen van 

kunst, erfgoed en media wordt uitgedaagd om hier zelf over na te denken 

en ontwikkelt begrip voor andere normen en waarden. Daarbij werkt 

cultuur tevens verbindend. Door het samen beoefenen of simpelweg 

genieten van cultuur worden ervaringen gedeeld en ontstaat er een sterker 

gevoel van ‘samen’. Cultuur is hierdoor uitermate geschikt om in te zetten 

binnen het sociale domein. Culturele voorzieningen en activiteiten kunnen 

zorgen voor het vergroten van de zelfredzaamheid en het versterken van 

de zorg voor elkaar. Dit aanvullend op of zelfs nog (preventief) voorafgaand 

aan het professionele zorgaanbod.  

III.	 Stedelijke economie  
 

Naast de belangrijke sociale functie zorgt cultuur ook voor 

werkgelegenheid en brengt het een aanzienlijke financiële stroom op gang. 

Landelijk neemt ‘cultuur’ een aandeel van zo’n 2,2% van het bruto 

binnenlands product in. Dit staat nog los van alle indirecte financiële 

effecten. Om als stad aantrekkelijk te blijven voor inwoners, ondernemers 

en bezoekers is een prikkelende culturele basis erg belangrijk. Cultuur 

trekt toeristen, maar zorgt ook voor een interessant creatief milieu wat 

aantrekkelijk is voor de vestiging van nieuwe ondernemingen en de 

creatieve industrie. Cultuur dient daarom een belangrijk onderdeel te 

vormen bij het uitdragen van de identiteit van Oosterhout (citymarketing/

citymaking). 
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-DE INZET: ONTWIKKELING, VERBINDING EN 

FACILITERING- 

Dat cultuur belangrijk is moge duidelijk zijn. Dit is ook meerdere malen 

bevestigd in de diverse bijeenkomsten in aanloop naar deze nota ‘cultuur’. 

Tijdens deze bijeenkomsten hebben we samen het gesprek gevoerd over 

wat nodig is om cultuur in Oosterhout te versterken en wat we daarvoor 

van elkaar nodig hebben. De rode draad uit deze opbrengst hebben we 

samengevat in de volgende drie thema’s: 

• Vrijheid (loslaten en experimenteren) 

• Ontmoeting (contact en samenwerken) 

• Ondersteuning (stimuleren en inspireren) 

Drie krachtige woorden die voor iedereen tot de verbeelding spreken, maar 

die ook voor iedereen een andere betekenis hebben. Het blijft daarom 

belangrijk om hierover in gesprek te blijven en elkaar scherp te houden op 

het aannemen van een open en onderzoekende houding.  

Als gemeente halen we uit deze thema’s het inzicht dat we het belangrijk 

vinden om vooral ruimte te bieden aan de autonome totstandkoming en 

ontwikkeling van cultuur. Het bieden van ruimte betekent echter ook het 

zorgen voor de juiste ondergrond. We kunnen als gemeente het verschil 

maken door te investeren in een sterke (talent)ontwikkeling, een 

doorlopende verbinding van mensen, instellingen en maatschappelijke 

opgaven en een passende en gewogen facilitering in regelruimte, financiële 

middelen en fysieke ruimte.  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I.	 Ontwikkeling  
 

Een leven vol cultuur begint vaak in onze jonge jaren. Als wij niet al op 

jonge leeftijd in aanraking worden gebracht met ‘cultuur’ is de kans een 

stuk kleiner dat we op latere leeftijd actief dan wel passief cultuur gaan 

beleven. Alle kinderen en jongeren moeten  daarom de mogelijkheid krijgen 

om hun culturele fundament te leggen tijdens en/of na school. Als gemeente 

vinden wij het belangrijk om het verzorgen van een brede basis, dat wil 

zeggen de eerste kennismaking met en de oriëntatie op de verschillende 

kunstdisciplines, mogelijk te maken. We leggen daarbij de focus op het 

faciliteren en verbinden door onder andere meer gebruik te maken van de 

expertise van culturele professionals.  

Cultuur op school 

In het primair onderwijs worden de kerndoelen voor cultuureducatie door 

het ministerie van OCW voorgeschreven. Basisscholen bepalen hierbinnen 

zelf hoe en hoeveel onderwijs ze aanbieden en zijn zij zelf verantwoordelijk 

voor de kwaliteit. Met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit 

(CmK) zet de rijkoverheid landelijk in op het versterken van de kwaliteit 

en het structurele karakter van cultuuronderwijs. De gemeente Oosterhout 

doet mee aan deze regeling door middel van De Cultuur Loper. De 

uitvoering hiervan is in handen van H19 en Theek 5 en valt onder het 

programma De Brede Buurt (2013-2016). De aanpak van De Cultuur Loper 

is alleen weggelegd voor scholen die zich bewust willen profileren met en 

willen investeren op cultuur, de zogeheten cultuurprofielscholen. Een goed 

voorbeeld hiervan is Kindcentrum De Ontdekking, maar bijvoorbeeld ook 

SBO de Wissel. 
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De overige scholen hebben beschikking over een basis 

ondersteuningsaanbod verzorgd door culturele professionals vanuit H19 

en een bovenschools cultuurprogramma. Hierdoor profiteren ook deze 

scholen van de kennis en ervaringen die wordt opgedaan bij de 

cultuurprofielscholen.  

In het voorgezet onderwijs hebben de cultuurvakken een vaste plaats in 

het onderwijsprogramma en worden gegeven door bevoegde vakdocenten. 

Toch kan ook hier de kracht van de culturele professionals (nog) meer 

worden ingezet ter inspiratie en educatie van de jongeren. Er bestaat 

daarnaast de wens om jongeren meer te betrekken bij Oosterhout. Het werk 

van de cultuurcoaches (combinatiefunctionarissen cultuur) als schakel 

tussen het culturele veld en de jeugd voorziet hier (voor een deel) in. Zij 

staan als vakdocent in direct contact met de jongeren en hebben de 

mogelijkheid om ze in het kader van schoolprojecten te verbinden aan 

sociaal-culturele thema’s binnen Oosterhout. Een mooi voorbeeld hiervan is 

het educatieproject TROEP.  
 

Cultuur in de vrije tijd 

Ook buitenschools is er voor alle kinderen een toegankelijk en 

laagdrempelig aanbod aan cultuuractiviteiten beschikbaar. Door dit 

naschoolse programma kunnen zij kennismaken met verschillende 

cultuuruitingen en hun sociale en creatieve competenties verder 

ontwikkelen. Voor degene waar financiën een drempel vormt, wordt vanuit 

het minimabeleid een budget beschikbaar gesteld. Voor de organisatie van 

de naschoolse activiteiten wordt gebruik gemaakt van de regeling Brede 

impuls Combifuncties.
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Daarnaast is kunst en cultuur overal om ons heen. Niet alleen kunst met 

een grote K, maar juist ook de kunst met een kleine k zit steeds meer in 

onze samenleving verweven. Denk aan ons erfgoed en de onbeperkte 

mogelijkheden en uitingsvormen van de nieuwe media. Mensen en 

organisaties gebruiken kunst steeds vaker om zich te profileren, om zich te 

ontwikkelen, om hun identiteit vorm te geven of ter vermaak. Als gemeente 

vinden wij het belangrijk dat er een breed aanbod met voor ieder wat wils 

beschikbaar is. Dit met oog voor talentontwikkeling.  

II.	 Verbinding  
 

In contact staan met elkaar, weten waar de ander mee bezig is en het 

gesprek aangaan over waar de krachten kunnen worden gebundeld. Dat is 

belangrijk om cultuur in Oosterhout verder te kunnen ontwikkelen. 

Ontmoeten en samenwerken is daarbij het uitgangspunt. Als gemeente 

willen wij hier zoveel mogelijk in ondersteunen en faciliteren, maar ook 

vraagt dit een actieve en open houding van iedereen die onderdeel 

uitmaakt van het culturele veld. Verbinden doe je namelijk samen. 

Cultuurcoach 

De cultuurcoach heeft een actieve, onderzoekende en faciliterende rol in 

het laten ontstaan van verbindingen in het culturele veld. Kerntaken zijn 

het verstevigen van het lokaal culturele netwerk, het bevorderen van 

samenwerking, het zorgen voor innovatie en het maken van verbinding 

met de domeinen Educatie, Sociaal en Economie. De focus ligt daarbij op 

het herkennen van behoeften uit en het zien van kansen in de stad. Het 

eigen initiatief van mensen wordt actief gestimuleerd door mogelijkheden 

te laten zien en (naar behoefte) te begeleiden. De cultuurcoaches werken 

vanuit H19 en het onderwijs en worden mede gefinancierd vanuit de 

rijksregeling Brede Impuls Combifuncties.
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Domeinen, doelgroepen en organisaties 

In het traject naar deze cultuurnota is met behulp van de cultuurcoaches 

expliciet ingezet op het verbinden van cultuur met de domeinen educatie, 

sociaal en economie. Door de eindeloze mogelijkheden van cultuur kunnen 

er bruggen worden geslagen en zorgt kruisbestuiving tussen de 

verschillende domeinen voor kansen die bijdragen aan een sterke, 

levendige en gezonde stad. Denk bijvoorbeeld aan kwetsbare jongeren die 

samenkomen in een kunstproject, geïsoleerde ouderen die samen met 

basisscholieren moderne kunst maken met oude vormen van handwerk of 

succesvolle ondernemers die jong Oosterhouts talent inspireren.  

Tegelijkertijd met het samenbrengen van de domeinen komen ook 

verschillende doelgroepen met elkaar in contact; amateurs en 

professionals, mensen met en zonder een beperking, jong en oud etc. Zij 

kunnen van elkaar leren door vanuit het perspectief van de ander met een 

nieuwe blik naar de wereld te kijken. In het traject naar deze cultuurnota is 

daarbij opgevallen dat er een afstand bestaat tussen jongeren en de 

‘traditionele’ culturele organisaties. Enerzijds hebben deze organisaties 

behoefte aan de frisse kijk van jongeren en willen zij hen graag aan zich 

binden. Anderzijds weten veel jongeren deze instellingen niet te vinden of 

voelen zij zich er simpelweg niet door aangesproken. De verschillende 

opvattingen over wat ‘cultuur’ is en hoe je dit in je leven inpast, bevestigen 

dit. De voorstelling Fragment is gemaakt voor en door jongeren en geeft 

inzicht in de vraagstukken waar jongeren zich mee bezig houden. 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De verschillende culturele instellingen in Oosterhout kunnen daarnaast 

juist ook elkaar versterken en in hun kracht zetten door meer samen te 

werken. Daar ligt de meerwaarde voor de toekomst van cultuur in 

Oosterhout. H19 is specifiek aangesteld als verbindende partij in de stad, 

echter ook de andere (grote) instellingen onderzoeken de mogelijkheden 

om meer verbindingen te leggen met elkaar, tussen disciplines en met 

samenwerkingspartners. Daarnaast is er vanuit het veld behoefte aan 

enkele informele ontmoetingen per jaar, waar vraag en aanbod op elkaar 

kunnen worden afgestemd. Met het traject Cultuur 3.0 hebben we hier als 

gemeente een voorzet in gedaan. Dat smaakt naar meer. 
 

 
III.	 Facilitering 

Ondersteunen, faciliteren en stimuleren kan op verschillende manieren. 

Ook de behoefte kan voor iedereen anders zijn. Zo heeft de één alleen een 

klein zetje nodig, de ander kan niet zonder structurele ondersteuning, 

terwijl de rest weer het best gedijt zonder enige vorm van ondersteuning. 

Faciliteren gaat voor ons over maatwerk leveren. Richting geven, aanjagen 

en innovatieruimte bieden staan daarbij voorop. Daarnaast vinden wij het 

belangrijk om een culturele basisinfrastructuur voor de stad in stand te 

houden. 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Culturele basisinfrastructuur 

Culturele voorzieningen dragen bij aan de leefbaarheid en het woongenot 

van inwoners, maar ook de economie, het toerisme en de werkgelegenheid 

plukken hier de vruchten van. Daarnaast hebben deze voorzieningen 

uiteraard een grote cultureel-maatschappelijke relevantie. Als gemeente 

faciliteren wij de basisinfrastructuur in de vorm van fysieke ruimte en/of 

financiële middelen. Het begint immers bij het bieden van voldoende, 

geschikte en betaalbare ruimte voor de verschillende culturele activiteiten 

en doelgroepen. De culturele basisinfrastructuur van Oosterhout bestaat 

uit de drie grote instellingen het theater, de bibliotheek en het centrum 

voor de kunsten. Daarnaast kunnen ook de Oosterhoutse musea, de locaties 

voor ontmoeting, inspiratie en experiment en de kleinere initiatieven hier 

niet in ontbreken.  

Subsidies 

Een van de belangrijkste instrumenten die wij als gemeente kunnen 

inzetten om cultuur financieel te stimuleren en faciliteren, is subsidie. In 

ons subsidiebeleid is bepaald dat subsidies worden ingezet als 

sturingsinstrument en dat de uitgangspunten transparant, eenduidig en 

rechtmatig zijn. Het overgrote deel gaat echter naar de drie grote culturele 

instellingen; het theater, de bibliotheek en het centrum voor de kunsten. 

We zien ook dat zeker na de bezuinigingen van de afgelopen jaren er buiten 

de subsidies weinig tot geen vrije middelen meer beschikbaar zijn. Tijdens 

de bijeenkomsten in aanloop naar deze nota hebben we echter vanuit het 

culturele veld geluiden gehoord dat er behoefte is aan minder regels of zelfs 

aan zelfbeschikking wat betreft de subsidiegelden. We willen daarom de 

komende beleidsperiode bekijken of we binnen de beschikbare middelen 

ruimte kunnen creëren voor culturele innovatie en het aanjagen van 

bestaande en nieuwe initiatieven. Op korte termijn is er echter ook al 

behoefte aan innovatiegelden. Daarvoor is binnen de bestaande begroting 

een bedrag gereserveerd.  
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Cultureel ondernemerschap 

Doordat er de afgelopen periode flink is gesneden in de (structurele) 

subsidies, ligt er bij de culturele instellingen de vraag om naast het 

uitvoeren van publieke opdrachten, ook te gaan ondernemen. Het cultureel 

ondernemerschap is volgens de handreiking Cultureel Ondernemen van de 

VNG gebaseerd op vier pijlers die nauw met elkaar verbonden zijn: 

artistiek onderscheidend vermogen, maatschappelijk draagvlak, 

verdienmodellen en bestuur en bedrijfsvoering. Alle vier de pijlers zijn 

noodzakelijk voor duurzaam succes, maar ook past bij elke pijler een eigen 

verhaal en dialoog die onderzocht en ontwikkelt dient te worden. Enerzijds 

zullen culturele instellingen dus vertrouwd moeten raken met het 

ondernemerschap, businessmodellen en publiek-private samenwerkingen. 

Dit vraagt om het verleggen van de interne focus naar een meer externe 

focus: van aanbodgericht naar vraaggericht, maar ook meer samenwerking 

en co-creatie. Anderzijds zal de gemeente zich op een andere manier tot 

deze culturele instellingen moeten verhouden. Door met elkaar in gesprek 

te zijn, zal deze verhouding de komende tijd verder worden onderzocht en 

uitgekristalliseerd.  
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-TOT SLOT- 

Verbindend bestuur is belangrijk. Wat echter niet mag worden vergeten is 

dat intensieve samenwerking met tal van partijen, betrokken burgers en 

ondernemende creatievelingen niet vanzelfsprekend is. Een dergelijk 

proces valt of staat bij de gratie van al deze betrokken mensen. Hun 

bereidheid om mee te denken, meerdere malen aan te sluiten en zich open 

te stellen verdient een diepe buiging en een oprecht woord van dank.  

Dank aan alle mensen die een bijdrage geleverd hebben in dit proces en 

alles hierbuiten.  

En nu,  

Droom, durf en beleef 
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-ACTIEPUNTEN- 

Cultuureducatie  

Waar het gaat om cultuureducatie heeft de gemeente Oosterhout de ambitie 

om deelname aan De Cultuur Loper en de Brede impuls Combifuncties ook 

in de nieuwe beleidsperiode (2017-2020) te continueren. E.e.a. zal in het 

nieuwe programma van eisen als opvolger van de Brede Buurt nader 

worden uitgewerkt.  

Cultuurcoach 

De functie Cultuurcoach wordt gecontinueerd in de nieuwe beleidsperiode 

(2017-2020) en maakt onderdeel uit van het nieuwe programma van eisen 

als opvolger van de Brede Buurt. 

Verbinding domeinen 

De komende tijd onderzoeken we mogelijkheden, kansen en waarden van 

de verbinding tussen de domeinen Jeugd en Kunst en Cultuur 

PH2 Productiehuis De Pannehoef 

Om van het productiehuis een succes te kunnen maken, gaan we samen 

met het bestuur van PH² onderzoeken hoe we het pand de Pannehoef 

(passend bij de visie van het productiehuis) bij de tijd kunnen brengen en 

de organisatiekracht kunnen vergroten. In 2019 wordt PH² geëvalueerd. 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Speelgoed- en carnavalsmuseum Op stelten  

Nog in 2016 wordt het Speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten 

geëvalueerd. Op basis van de uitkomsten wordt beoordeeld of het museum 

nog behoort tot de culturele basisinfrastructuur van Oosterhout. 

Subsidies 

In 2016 wordt de Algemene Subsidieverordening geëvalueerd en in 2017 

worden alle culturele subsidies nog eens tegen het licht gehouden.  

 

 
Innovatiegelden 

De reeds in de begroting beschikbaar gestelde gelden á € 80.000 (voor de 

periode 2016-2018) worden ingezet als innovatiegelden (en niet voor een 

kwartiermaker cultuur). In 2016 worden (een deel van) deze gelden in 

ieder geval ingezet t.b.v. het versterken van het organisatievermogen van 

PH² en de evaluatie van het Speelgoedmuseum. 

Doorlopende verbinding 

Zoals aangegeven smaakt het proces van deze nota naar meer. We zullen 

daarom met het veld blijven zoeken naar leuke vormen van het 'gesprek 

met het Oosterhout'. Op deze manier geven we invulling aan de behoefte 

van mensen om met elkaar in gesprek te blijven, kennis te delen en samen 

te werken.  

02



BIJLAGE II
BASIS 

INFRASTRUCTUUR

foto: Cas van Aggelen



-BASIS INFRASTRUCTUUR- 

Theater De Bussel 

Een theaterbezoek is een avond uit, maar brengt ook jong en oud in contact 

met kunst en cultuur. Het inspireert, motiveert en stimuleert om zelf op 

amateur of professioneel niveau uiting te geven aan creativiteit. 

Podiumkunst verenigt diverse kunstdisciplines in zich; toneel, dans, 

muziek, literatuur, vormgeving etc. Kortom, voor ieder wat wils.  

Door de verzelfstandiging van het theater in 2015 kan De Bussel nog meer 

invulling geven aan het cultureel ondernemerschap, waardoor het 

programma-aanbod nog beter kan worden afgestemd met de lokale markt 

en er makkelijker de samenwerking kan worden gezocht met diverse 

culturele en maatschappelijke partners. Daarnaast is theater De Bussel een 

uitnodigende gastheer voor amateurgezelschappen. Zij kunnen rekenen op 

gereduceerde huurtarieven en ondersteuning op o.a. het gebied van 

techniek. Door in te zetten op samenwerking en co-creatie met o.a. PH2 en 

de verenigingen wordt samen gewerkt aan een aantrekkelijk cultureel 

klimaat in Oosterhout. 

 
Bibliotheek Theek 5 

De wereld om ons heen verandert. Door de digitalisering, globalisering en 

informatisering van onze samenleving en de brede mogelijkheden van o.a. 

het internet zijn wij in staat om contact te leggen en informatie te delen 

met de hele wereld. Daarnaast doen wij als overheid een steeds groter 

beroep op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners, het zogeheten 

actief burgerschap. Om actief te kunnen deelnemen in onze 

kennissamenleving worden er van inwoners andere competenties gevraagd 

en moet men op de hoogte zijn van de eigentijdse vormen van 

informatieoverdracht.  
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De bibliotheek speelt een belangrijke rol in deze ontwikkelingen. Dankzij de 

digitale bibliotheek hebben inwoners 24 uur per dag toegang tot een brede 

collectie. In de fysieke vestigingen zorgen deskundigen voor ondersteuning 

en advies op maat. Daarnaast moet de bibliotheek mensen uitdagen om 

zichzelf verder te ontwikkelen. Activiteiten als leesbevordering voor 

(ouders van) kinderen, bestrijding van laaggeletterdheid, versterking van 

digitale vaardigheden en ondersteuning van studerenden en professionals 

passen hierbij. Niet alleen het aanbieden van algemene kennis, maar ook 

het versterken van de zelfredzaamheid, het kritisch denken en het 

bevorderen van de mediawijsheid zijn taken van de bibliotheek. De 

bibliotheek biedt daarbij een neutrale ruimte voor uitwisseling, ontmoeting 

en debat en heeft een intrinsieke waarde als culturele schatkamer. 

H19 Centrum voor de Kunsten 

Kunst- en cultuureducatie is voor iedereen, jong en oud. Het gaat over 

kennismaken en talenten ontdekken, maar ook over reflectie, bewonderen 

en verwondering. Het biedt mensen de mogelijkheid om zelf een 

gemotiveerde keuze uit het kunst- en cultuuraanbod te maken en daarmee 

actief aan het culturele leven deel te nemen.  

H19  is het centrum voor de kunsten en daarmee de instelling op het gebied 

van kunst- en cultuureducatie in Oosterhout. Naast een divers aanbod aan 

cursussen en het ondersteunen en versterken van cultuureducatie binnen 

het reguliere onderwijs heeft H19 ook een belangrijke aanjaagfunctie in de 

stad. Als verbinder, stimulator en inspirator is H19 zichtbaar in de wijken, 

buurten en dorpen van Oosterhout. Door het aangaan van samenwerkingen 

met diverse instellingen en organisaties verbindt H19 kunst en cultuur met 

o.a. het sociale domein. Daarbij is specifieke aandacht voor de doelgroepen 

jongeren, senioren en mensen met een afhankelijkheidsrisico. Er wordt 

steeds gezocht naar kansen en mogelijkheden om met cultuur als middel 

maatschappelijke doelen te bereiken o.a. binnen de drie transities in het 

sociale domein. 
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PHƱ Productiehuis de Pannehoef 

Met de sluiting van de buurthuizen is De Pannehoef bestemd tot Huis voor 

Amateurs. Daarmee is de wens om te komen tot een plek waar de culturele 

verenigingen van Oosterhout samen onder één dak kunnen werken aan 

culturele producties gedeeltelijk gerealiseerd. Door de lange aanloop, het 

gedateerde gebouw en de term ‘amateurs’ zijn de naam en de plek echter 

wat besmet geraakt. Het nieuwe concept ‘PH2 Productiehuis de Pannehoef’ 

moet hier een einde aan maken door optimaal aan te sluiten bij de 

behoeften van cultureel Oosterhout en de mogelijkheden van het gebouw.  

 
De ambitie is dat PH2 meer is dan slechts een zalenverhuurcentrum voor 

culturele verenigingen. Het moet de plek zijn waar jong en oud, amateur en 

professional de krachten kunnen bundelen om samen hun creatieve 

talenten te kunnen ontplooien. Door de (gezamenlijke) productie centraal 

te stellen, wordt er letterlijk een brug geslagen tussen verenigingen en 

jongeren. We zien namelijk een trend waarin jongeren zich niet graag aan 

een vereniging willen binden, maar liever ‘vrij’ en ‘zappend’ door het leven 

gaan. Hoewel er ruimte zal zijn voor voorstellingen, optredens en repetities 

is het productiehuis geen theater of concertzaal, maar voornamelijk een 

culturele ontwikkel- en ontmoetingsplek waar ruimte is voor experiment. 

Dit vraagt om een inspirerend en functioneel gebouw, wat uitnodigend en 

geschikt is voor de verschillende doelgroepen en activiteiten. Daarnaast zal 

de organisatie buiten het faciliteren, meer moeten gaan initiëren en actief 

opzoek moeten gaan naar samenwerkingen tussen de verschillende 

disciplines, organisaties en individuen. Ondanks dat het bestuur op de 

goede weg is, blijft het gebouw, de organisatiekracht en de financiële 

middelen beperkingen opleveren.  
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Kunstenaarsbroedplaats B.O.C.K. 

De Broedplaats Oosterhoutse Cultuur en Kunst (B.O.C.K.) zet zich sinds 

2010 in om een plek te creëren waar professionals en jong Oosterhouts 

talent met elkaar samenwerken, kruisbestuiving tussen de disciplines 

ontstaat, talent ontplooit en nieuwe initiatieven ontstaan. Sinds kort 

hebben zij voor in ieder geval de komende 10 jaar hun onderkomen 

gevonden in voormalig zwembad De Blikken. Voor een symbolisch bedrag is 

B.O.C.K. ‘eigenaar’ van De Blikken geworden en is zij (zonder gemeentelijke 

subsidie) verantwoordelijk voor de exploitatie, beheer en onderhoud van 

het pand. Na 10 jaar vervalt het pand terug aan de gemeente.  
 

Met de huisvesting van B.O.C.K. in De Blikken snijdt het mes aan twee 

kanten. Enerzijds heeft de gemeente het pand niet hoeven slopen, 

waardoor het pand met al zijn goede herinneringen behouden blijft. 

Anderzijds heeft B.O.C.K. de ruimte gekregen om haar ambities voor de 

toekomst te kunnen realiseren. Het creëren en stimuleren van een 

inspirerend en uitdagend cultureel klimaat is van groot belang om de 

professionele kunstenaars en het (jong) Oosterhouts talent aan Oosterhout 

te blijven binden. Daarnaast is het noodzakelijk om na alle investeringen in 

de stenen ook te investeren in het maatschappelijk bindmiddel, wat de stad 

als geheel bij elkaar houdt. Stichting B.O.C.K. en haar actieve kunstenaars 

zet zich dan ook op sociaal culturele wijze in voor de stad. Dit betekent dat 

De Blikken regelmatig toegankelijk is voor bezoekers, dat B.O.C.K. 

aansluiting zoekt bij de wijk en dat er wordt samengewerkt met de 

kunstenaars onderling, maar ook met de verschillende sociale en culturele 

instellingen en organisaties in de stad. Door te experimenteren, innoveren 

en met een gezonde dosis cultureel ondernemerschap neemt B.O.C.K. een 

voortrekkersrol om de gehele culturele infrastructuur van Oosterhout naar 

een hoger plan te brengen.  
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Speelgoed- en carnavalsmuseum Op stelten  

Het Speelgoed- en carnavals museum is sinds 2010 gevestigd in het Huis 

voor Erfgoed, de compleet gerenoveerde en verbouwde voormalige 

Zandheulvelschool. Met deze grotere locatie en een nieuw businessplan 

heeft het museum zich verder kunnen professionaliseren en heeft daarmee 

o.a. een voorlopige museumregistratie verkregen. De bijzondere 

museumcollectie roept bij jong en oud herinnering en verwondering op en 

draagt daarmee bij aan het overbrengen van de Oosterhoutse 

cultuurhistorie. Centraal staat hierbij het belevingsgerichte en interactieve 

karakter van het museum.  

Aangezien het museum de afgelopen jaren een aantal flinke veranderingen 

heeft doorgemaakt, wordt het tijd om de balans op de maken. Vragen die 

hierbij aan de orde dienen te komen zijn: Wat is de culturele, 

maatschappelijke en economische meerwaarde van het speelgoedmuseum 

voor Oosterhout? Hebben zij hun doelstellingen behaald? Wat is hun 

toekomstperspectief? 

  

Brabants museum Oud-Oosterhout 

Het museum Oud-Oosterhout bestaat uit een binnen- en buitenmuseum. Het 

binnenmuseum toont het leven en de ambacht uit de periode vanaf begin 

1900. Het miniatuurpark is buiten en bestaat uit op schaal nagebouwde 

panden uit het Oosterhout van 1900. Hiermee draagt het museum bij aan 

de beeldvorming en kennis over de Oosterhoutse cultuurhistorie en 

erfgoed. Sinds 2016 is het museum officieel erkend als geregistreerd 

museum.  
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BIJLAGE III
FINANCIËN

foto: Marieke Lodewikus



-FINANCIËN- 
In de meerjarenbegroting van de gemeente zijn structurele middelen gereserveerd voor de uitvoering van 

het cultuurbeleid. Hieronder vindt u een vereenvoudigde weergave zoals opgenomen in de 

programmabegroting 2016. Dit betekent dat alleen de zogenaamde beïnvloedbare kosten zijn weergegeven. 
Kapitaalslasten, concernoverhead en ambtelijke uren zijn niet meegenomen. 

Naam Toelichting 2016 2017 2018 2019
Podiumkunsten Subsidie Theater de 

Bussel
€ 1.621.000 € 1.621.000 € 1.621.000 € 1.621.000

Subsidie PH²  € 130.000 € 130.000 € 130.000 € 130.000

Overige subsidies € 68.000 € 68.000 € 68.000 € 68.000

Subtotaal € 1.801.000 € 1.801.000 € 1.801.000 € 1.801.000

Bibliotheek Subsidie 
Bibliotheekwerk

€ 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000 € 1.296.000

Subsidie Stad- en 
cultuurpromotie 
(VVV/UITpunt)

€ 66.000 € 66.000 € 66.000 € 66.000

Subtotaal € 1.362.000 € 1.362.000 € 1.362.000 € 1.362.000

Cultuureducatie Subsidie Centrum 
voor de Kunsten

€ 507.000 € 507.000 € 507.000 € 416.000

Brede Buurt 
(cultuurdeel incl. 
provinciale subsidie 
CmK)

€ 84.000 € 84.000 € 84.000 € 84.000

Subtotaal € 591.000 € 591.000 € 591.000 € 500.000

Erfgoed Subsidie musea € 122.000 € 122.000 € 122.000 € 122.000
Overig € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000

Subtotaal € 134.000 € 134.000 € 134.000 € 134.000

Projecten en 
evenementen

Activiteitensubsidie 
Programmering van 
de Stad

€ 123.000 € 123.000 € 123.000 € 123.000

Subtotaal € 123.000 € 123.000 € 123.000 € 123.000

Cultuurbeleid Innovatie-, aanjaag- 
en ontwikkelgelden

€ 80.000 € 80.000 € 80.000

Overig € 15.000 € 15.000 € 15.000 € 15.000

Subtotaal € 95.000 € 95.000 € 95.000 € 15.000

Huis voor Cultuur Stelpost* € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000

Subtotaal € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000
*komt in 2017 te vervallen

Totaal € 4.072.000 € 4.072.000 € 4.072.000 € 3.901.000
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