
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 

 

 Doetinchem, 21 januari 2015 

 

 

Budgetovereenkomst Gruitpoort 2015 

 

 

Voorstel: 

1. Kennisnemen van het Koersdocument 2015-2020 van de Gruitpoort. 

2. Kennisnemen van het productenboek 2015 van de Gruitpoort, inclusief het 

Jongerencentrum. 

3. Een eenjarige budgetovereenkomst met de Gruitpoort (2015) afsluiten.  

4. Het visiegedeelte uit het Koersdocument in te brengen in de kerntaken-

discussie. 

 

Inleiding 

Met het raadsbesluit van 19 december 2013 bevroor u de ombuigingstranche 2014 (€ 58.000,-) 

en werd de bestaande budgetovereenkomst met één jaar verlengd. Daarmee werd tijd 

gecreëerd om nieuwe concepten en ontwikkelingen verder te doordenken en te 

implementeren. In 2014 heeft de Gruitpoort zich dan ook verder ontplooid als cultureel 

ondernemer. Het raadsbesluit stelde de Gruitpoort tevens in staat zich op de taken voor de 

komende jaren te concentreren. Dit is vastgelegd in het Koersdocument 2015-2020, met als 

logische vertaling daarvan de begroting, het productenboek en een subsidieverzoek voor 2015. 

 

Kern 

Bereikte resultaten in 2014 

De ombouw van Steunpunt Amateurkunst naar Netwerk Amateurkunst is daarbinnen de minst 

spectaculaire. Maar wel een essentiële daar waar het ondersteuning biedt aan de vele 

activiteiten die worden ontwikkeld binnen het project Lang Leve Kunst. De vrijwilligers en 

amateurkunstenaars die dit brede project mogelijk maken, vormen immers dit netwerk. 

 

De Gruitpoort is op basis van haar projectvoorstel Kunstzinnig Naoberschap de komende drie 

jaar aangewezen als kwartiermaker binnen het landelijke Lang Leve Kunst. Regionale en 

landelijke fondsen en maatschappelijke partners maken het project de komende drie jaar in zijn 

totaliteit mogelijk. Een klein deel van Kunstzinnig Naoberschap is met steun van de Achter-

hoekse gemeenten ondergebracht binnen het Gelderse Cultuur- en Erfgoedpact 2014-2016.  

 

Bureau Cultuur & School heeft medio 2014 een herstart doorgemaakt met als resultaat een 

format voor alle leerlingen in het hele basisonderwijs met doorlopende leerlijnen. Het betreft 

een samenwerkingsverband tussen Gruitpoort en Muziekschool. De ‘klassieke’ school-

voorstellingen maken hiervan deel uit. Leerkrachten kunnen nascholingstrajecten volgen. 

Bureau Cultuur & School is in het schooljaar 2014-2015 op 38 scholen in Doetinchem en 

Bronckhorst actief. 

 

Ook de loop naar de Gruitpoort is er letterlijk in. Door samen met de Volksuniversiteit één 

samenhangend pakket aan lessen aan te bieden, is het gebouw van de Gruitpoort het stedelijk 

knooppunt voor vrijetijdseducatieve en culturele activiteiten. Door deze samenwerking is een 

nieuwe verbinding gelegd in de culturele infrastructuur en niet in de laatste plaats in het 

Cultuurkwartier. Nu de Achterhoek in de komende jaren onomkeerbaar te maken krijgt met 

krimp, kan een breed cursusaanbod voor alle inwoners in de regio een belangrijke bijdrage 

leveren aan de leefbaarheid en het vestigingsklimaat. Het samenvoegen van het cursusaanbod 

van Volksuniversiteit en Gruitpoort is dan ook een logische stap geweest. 
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Tot slot is de programmering van het onderdeel theater door samenwerking met Schouwburg 

Amphion doorgezet, ondanks de ombuiging. Met behulp van vrijwilligers en de publicitaire 

steun van Amphion kan nu een passe-partout voor acht voorstellingen op de vlakke vloer van 

de Gruitpoort worden aangeboden. Een succes gezien de vele uitverkochte voorstellingen. 

 

Het Jongerencentrum heeft een vaste plaats verworven binnen de Gruitpoort. Er wordt met 

vele partners samengewerkt omdat jongeren niet in hokjes geplaatst willen/kunnen/mogen 

worden. Bij die doelgroepbenadering wordt uitgegaan van interesses, behoeftes en/of 

gedraguitingen van jongeren. Binnen het Jongerencentrum worden vier focusgroepen 

onderscheiden. Het gaat om maatschappelijk betrokken jongeren, cultuurgeoriënteerde 

jongeren, jongeren die extra aandacht nodig hebben en jongeren met problematisch gedrag. 

In alle gevallen wordt er samengewerkt met partners en met de buurtcoaches in het bijzonder. 

Daarmee is het Jongerencentrum als stedelijke voorziening de centrale plek waar alles 

samenkomt en letterlijk de ruimte wordt geboden aan participatie, talentontwikkeling en 

zelfontplooiing van jongeren. 

 

Koersdocument 

Kijkend naar het raadsbesluit van 19 december 2013 zijn de beloften ingelost. De Gruitpoort is 

er in geslaagd binnen het jaar een aantal ontwikkelingen in haar bedrijfsvoering op te nemen. 

In het Koersdocument voor de periode 2015-2020 wordt hierop doorgepakt. Het bestuur van 

de Gruitpoort pleit met het oog op haar toekomst voor een broedplaatsenbeleid. Hieraan ten 

grondslag ligt een regionale visie op de culturele infrastructuur en de rol van de afzonderlijke 

voorzieningen daarbinnen. 

Het Koersdocument kent een doorontwikkelde visie op de plaats en functie van cultuur in de 

regio (West-)Achterhoek. Met name de dwarsverbanden die gelegd zijn met jongeren en 

ouderen bieden sterke aanknopingspunten. De gedachten die zijn geformuleerd over de 

Gruitpoort als broedplaats en de rol van muziekonderwijs dienen meegenomen te worden in 

de kerntakendiscussie. Daar hoort ook de verbinding met zorg en sport binnen het sociaal 

domein verder uitgediept te worden. 

Het idee is met een kleine basisorganisatie professioneel en flexibel te kunnen reageren op 

nieuwe kansen en ontwikkelingen.  

 

Wij stellen u voor het visiegedeelte uit het Koersdocument in te brengen in de 

kerntakendiscussie. 

 

Overeenkomst 

Voor 2015 hanteren wij het productenboek als grondslag voor de subsidieverlening. Het 

productenboek 2015 laat zien dat kostendekkende activiteiten mogelijk zijn voor film, theater, 

cursussen en debat. Bureau Cultuur & School en het landelijke voorbeeldproject Kunstzinnig 

Naoberschap staan dermate sterk in hun schoenen dat zij in staat zijn ook zelfstandig nieuwe 

klanten en de bijbehorende financiering weten te verwerven. Het Jongerencentrum maakt 

gebruik van de faciliteiten die de Gruitpoort biedt. 

 

In de begroting van de Gruitpoort voor 2015 is de doorgeschoven ombuigingstaakstelling 2014 

van € 58.000,- in het onderdeel Kunst & Cultuur verwerkt. Gezien de kerntakendiscussie is 

het niet wenselijk u nu al vast te leggen op de financiële stromen in 2016. Wij stellen dan ook 

voor nu niet te kiezen voor een meerjarige budgetovereenkomst maar alleen voor 2015 een 

budgetovereenkomst af te sluiten. 

Anderzijds is het uit oogpunt van (cultureel) ondernemerschap raadzaam instellingen en 

organisaties meerjarige zekerheid te geven. Er moet immers wel beleid gemaakt kunnen 

worden. Nu valt de Gruitpoort net als in 2014 terug op een eenjarige overeenkomst. 
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De subsidieaanvragen voor het stedelijk jongerenwerk en het ambulant jongerenwerk zijn met 

wederzijdse instemming buiten de budgetovereenkomst gehouden omdat dit jaarlijkse 

afspraken betreft en gezien de ontwikkelingen in het sociaal domein.  

De voorlopige subsidiebedragen voor 2015 bedragen € 526.266,- voor het onderdeel Kunst & 

Cultuur en € 250.000,- voor het onderdeel Jongerencentrum. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Budgetovereenkomst Gruitpoort 

2015; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

1. Kennis te nemen van het Koersdocument 2015-2020 van de Gruitpoort. 

2. Kennis te nemen van het productenboek 2015 van de Gruitpoort, inclusief het 

Jongerencentrum. 

3. Een eenjarige budgetovereenkomst met de Gruitpoort (2015) af te sluiten.  

4. Het visiegedeelte uit het Koersdocument in te brengen in de kerntakendiscussie. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 29 januari 2015, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


