
 

Inspreektekst Gruitpoort Beeldvormende raad 5 maart 2015 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Allereerst wil ik u complimenteren met het gedegen, gestructureerde werk dat wij 72 uur geleden in 

ons bezit hebben gekregen.  

Ik wil u graag een aantal dingen meegeven bij uw scenariokeuze. 

Scenario 1 en 4 lijken mij in de extremiteit van de consequenties voor u geen optie. Scenario 1 is 

weer een sterk terugdraaien en met scenario 4 breekt u een zorgvuldig opgebouwde structuur 

fundamenteel af.  Wij denken dat u reëel de keuze heeft te maken tussen scenario 2 en 3. 

Belangrijkste verschil van scenario 3 met scenario 2 waarin gemeente en cultuurpartners 

samenwerken, is het subsidiëren van de klant. Dat lijkt logisch als je marktgericht wil denken en 

iedereen gelijke kansen wil geven. Maar een koopkrachtige vraag drukt wel uit wat een individu wil 

maar soms niet wat de samenleving nodig heeft. Realiseert u zich dat creativiteit de 

basiscompetentie voor de 21e eeuw is? Dat het de capaciteit tot leren en out of the box denken 

verhoogt en dat cultuurparticipatie en –educatie zorgt voor grotere tolerantie ten aanzien van 

anderen?  We zullen moeten investeren in creatief wereldburgerschap en gemeenschapszin om de 

levenskracht van onze economie en onze democratie behouden. Ook als de klant, de school, het 

bedrijfsleven daar niet rechtstreeks om vraagt.   

Wij adviseren u dus te kiezen voor scenario 2: bepaal de kaders en laat anderen uitvoeren. Dat ligt in 

lijn met de inzet van de afgelopen jaren en biedt verdere kansen voor verhoging effectiviteit zonder 

de basisstructuur kapot te maken. 

En het mooie is dat ik u aan de hand van voorbeelden en cijfers van de Gruitpoort kan laten zien dat 

dat werkt. Op alle 5 door u geformuleerde keuzemogelijkheden hebben wij, (om met uw woorden te 

spreken, als broedplaats met crossovers van culturele en vernieuwende activiteiten) met een 

geïntegreerd jongerencentrum onze sporen verdiend.  Ik loop ze even met u door. 

- Optie a Versterkte samenwerking tussen de instellingen: middels het CultuurKwartier met 

o.a. Amphion en het Stadmuseum en met de muziekschool in Bureau Cultuur & School, 

hebben we tal van nieuwe evenementen en producten opgeleverd. 9000 kinderen komen 

inmiddels in aanraking met kunst en cultuur via die samenwerking. En sinds afgelopen 

september hebben wij ons cursusaanbod samengevoegd met de Volksuniversiteit, waardoor 

we onder 1 dak (en 1 backoffice) een sterk verbreed educatiepakket is gerealiseerd. Nu doen 

we dat alles nog als verschillende partijen met gescheiden begrotingen. Wij onderzoeken dus 

graag wat een samenvoeging met de andere culturele instellingen kan opleveren. 

- Optie b Versterkte regionale samenwerking: Wij weten als geen ander wat dat oplevert. Door 

onze gezamenlijke theaterprogrammering met Amphion en het Theateroverleg Oost 

Gelderland; ons 3DprintLab ism ICER; de samenwerking met Filmhuis Zevenaar en 

Filmtheater Luxor in Zutphen waardoor we nu deelnemen in het Europa Cinemas Netwerk; 

ons programma Lang Leve Kunst&Naoberschap waar we werken voor ouderen met een 

volledig zelf verworven derde geldstroom en waarmee we landelijk voorloper zijn en in 4 



gemeenten met alle grote zorgpartners samenwerken; ons jongerencentrum dat doordat het 

gebruik maakt van de faciliteiten van een kunstencentrum en intensief samenwerkt met 

buurtcoaches, jeugdzorg en onderwijs, directe resultaten oplevert in de preventieve 

jeugdzorg.  

We adviseren echter wel om, zolang er nog geen sprake is van 4 gemeenten als Doetinchem 

uw stedelijke verantwoordelijkheid te nemen en eerst tot één versterkte stedelijke 

voorziening te komen om daarmee in de regio naar samenwerking te zoeken. De stedelijke 

functie die Doetinchem nu eenmaal te vervullen heeft, vraagt om een onderscheidend 

cultureel aanbod, zoals ons centrum zich onderscheid door een V&D, H&M of Mediamarkt 

maar ook een popup-store als Blend. 

- Optie c intensiever gebruik van bestaande voorzieningen: Als theater, filmhuis, 

debatcentrum, educatiecentrum, ouderencentrum en jongerencentrum met totaal 45.000 

bezoekers in huis, 1500 ouderen en 8000 kinderen en 4000 jongeren buitenshuis, in 

verbinding met partners als de jeugdzorg, buurtcoaches, de ouderenzorg is natuurlijk zelf 

lichtend voorbeeld van een slimme verbinding. Waar vind je een jongerencentrum waar je 

zonder extra kosten popconcerten kunt organiseren, dat met alle middelbare scholen van 

Doetinchem samenwerkt, dat meer dan 65 jongeren-vrijwilligers heeft, waar alleen al 

afgelopen jaar meer dan 600 jongeren actief hebben deelgenomen aan één van de vele 

activiteiten en waar we 4000 bezoekers mochten verwelkomen? Samenvoegen werkt! 

-  Optie d minder subsidiëren: zelfs daar zijn hebben we onze sporen verdiend. Met inmiddels 

nog slechts 480.000 cultuursubsidie, (slechts 1/3 van onze omzet, waarvan bovendien 1,5 ton 

direct weer terugvloeit aan huur en ICT-dienstverlening), dus netto een bijdrage van de 

gemeente van 330.000 euro heeft u een ondernemende culturele instelling die al uw 

genoemde gewenste maatschappelijke doelen bereikt. Ik citeer uit uw diverse 

raadsvoorstellen: leefbaarheid, sociale cohesie en economisch klimaat uit het raadsvoorstel 

cultuur en natuurlijke preventie, civil society prikkelen tot ondersteunen kwetsbaren en 

meer verantwoordelijkheid voor bewoners in raadsvoorstel sociaal domein. 

- Optie e koppelen beleidsthema’s: ik hoef niet te herhalen dat wij onze focus vanuit cultuur op 

het sociaal domein richten. Dat we de Rode hoed van de Achterhoek zijn. En dat dat alles 

gedaan wordt door meer dan 150 vrijwilligers, aangestuurd en ondersteund door een zeer 

klein stafteam, waarvan een deel via werkervaringsplaatsen is binnengekomen en gebleven. 

Over social return gesproken. 

Kortom, wij laten zien dat met een zeer laag subsidiebedrag een scala aan maatschappelijke doelen 

bereikt worden. Ik nodig u uit om in scenario 2 verder te onderzoeken wat het samenvoegen van 

onze energie met die van in eerste instantie buurman Amphion en ook het muziekonderwijs in één 

organisatie nog meer kan opleveren. 

Neem uw stedelijke verantwoordelijkheid en zorg dat wij ook op het gebied van cultuur dé stad van 

de Achterhoek kunnen blijven. Het is de noodzakelijke consequentie van DDK in een krimpregio.  

Ester van de Haar 


