
Van:            de ambassadeursgroep Gruitpoort bedrijvig Doetinchem 

Datum:        16 maart 2015 

Onderwerp: kerntakendiscussie-thema cultuur  

  
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 

Om de activiteiten van de Gruitpoort te verbinden met bedrijvig Achterhoek heeft een aantal IG&D 

bedrijven een ambassadeursgroep gevormd met dit doel. De ambassadeursgroep heeft kennisgenomen 

van de voorliggende kerntakendiscussie- thema cultuur. Vanuit deze rol willen wij onderstaand onze 

mening geven en tegelijkertijd onze bezorgdheid uiten. 
 

De Gruitpoort is geen doorsneecultuurvoorziening! Het bruist er van de initiatieven!  

Als u daarvan niet overtuigt bent, moet u er zelf eens een kijkje nemen of uw oor daar te luister 

leggen. Wij als ambassadeurgroep hebben in het afgelopen jaar het inspirerende cultuurkarakter van de 

Gruitpoort ontdekt en de drijfveren van de mensen die er achter zitten nader leren kennen. 
 

Het is een kruitvat van cultuureducatie voor de stad Doetinchem en Achterhoekse samenleving. De 

diversiteit in aanbod is afgewogen samengesteld en wordt geleidelijk verder uitgebouwd of aangepast 

en waarmogelijk meer gecommercialiseerd.  
 

De kwaliteit wordt door bevlogen leiding en medewerkers van de Gruitpoort gekoesterd samen met de 

vele vrijwilligers met een passie. De organisatie is lean van opzet, waardoor de betrokkenheid van al 

deze mensen groot is en de kosten ervan maatschappelijk gezien laag in verhouding tot de 

maatschappelijke meerwaarde.  
 

Het is opzienbarend hoe weinig financiële ondersteuning de Gruitpoort feitelijk nodig heeft van de 

jaarlijkse gemeentelijke uitgave van bijna € 7 miljoen aan cultuur: slechts een netto cultuurbijdrage 

van € 480k! Natuurlijk beseft iedereen, dat bij bezuinigingen gekeken wordt naar nut en noodzaak van 

dit aanzienlijke bedrag. Het roept mogelijk in de huidige tijd terecht de vraag op hoeveel hierop 

verantwoord bezuinigd kan worden? Om deze vraag te beantwoorden is ons inziens inzicht in de 

besteding en beoordeling van de maatschappelijke waardering ervan het belangrijkste uitgangspunt. 

Stoppen van cultuursubsidies kan natuurlijk nooit het uitgangspunt zijn van een stad met de ambitie 

dat het een aantrekkelijke vestigingsklimaat nastreeft om er te wonen en te werken. Wel is de vraag 

relevant waar verantwoord minder aan kan worden besteed? Waar is er nog ruimte voor meer 

participatie vanuit de samenleving en hoe kun je dat op een realistische wijze bereiken?   
 

Beleidsmatig zou de gemeente Doetinchem zich bewust moeten zijn, dat het een aantrekkelijke stad 

met een centrumfunctie voor de Achterhoek moet willen zijn en blijven, daar behoren kwalitatief 

goede cultuurvoorzieningen bij met indirect gevolg een groot economisch belang voor de stad 

Doetinchem zelf. De gemeente zou alle cultuurvoorzieningen met een meerwaarde in dit opzicht 

moeten blijven koesteren en blijven ondersteunen en veel meer de kosteneffectiviteit van de 

maatschappelijke- en economische meerwaarde mee moeten wegen in de besluitvorming. 
 

De ambassadeursgroep is geen voorstander van samenvoegingen van cultuurvoorzieningen alleen 

gestoeld op grond van beleidsmatige bezuinigingsdrift. Cultuurvoorzieningen moeten in toenemende 

mate door participatie van vrijwilligers, bedrijven, sponsoren en vercommercialisering van de 

cultuuractiviteiten in stand worden gehouden. Hier passen geen bureaucratische structuren bij, maar 

een herkenbare en wendbare schaalgrootte met daarbinnen samengestelde activiteiten die elkaar door 

synergie kunnen versterken, passend bij de doelgroepen en waar de ‘vrijwilligers’ en overige 

stakeholders zich door aangetrokken voelen. Koester in ieder geval de gedrevenheid van al deze 

mensen die cultuurvoorzieningen betaalbaar en op een kwalitatief hoogniveau houden en betrek deze 

inhoudelijk bij de te maken keuzes!  
 

Wij zijn gaarne bereid verder met u mee te denken, 
 

met vriendelijke groep, 

namens de ambassadeursgroep Gruitpoort bedrijvig Doetinchem, 
 

Grietinus Kamps 

Nannoka Vulcanus 

Eugene Jakubowski 
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