
AGENDERINGSVERZOEK COLLEGE 
AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 1 november
Portefeuillehouder: Rik van der Linden
Contactambtenaar: Jeannette van Walderveen

Onderwerp agenderingverzoek: Werkbezoek De Kracht van cultuur – stand van
zaken en ontwikkelingen cultuur in Dordrecht

Verzochte vorm van agendering:

Beeldvormend: fase waarin de raad zich 
laat informeren zodat zij zich daarna een 
beeld/oordeel bij een onderwerp kan 
vormen. Politiek debat vindt in deze fase 
nog niet plaats.

Oordeelsvormend: standpunten 
uitwisselen om daarna via een politiek 
debat tot een definitief standpunt te 
komen. 

x Beeldvormend
 Oordeelsvormend 

Nadere specificatie bij 'beeldvormend':

 Technische briefing
 Informatieve presentatie 
 Consultatie 
x Werkbezoek op locatie
 Rondetafelgesprek met deskundigen
 Kennisbijeenkomst
 Anders: 
………………………………………………...

Benodigde tijd (naar verwachting): 90 minuten
Gewenst moment van agendering:

Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op 
of voor een bepaald moment op de 
agenda komt? Zo ja, wanneer en waarom?

Bij voorkeur eind van de middag 

Aanleiding agenderingsverzoek: - In de vorige raad is afgesproken om na 
een jaar de inzet van de 
Cultuurmakelaar en het Cultureel 
Platform te evalueren. Hiervoor is het 
voorstel dit te doen in de vorm van een
gesprek tussen de raad, de 
cultuurmakelaar en de voorzitter van 
het Cultureel Platform 

- Het college stuurt in september een 
Raadsinformatiebrief over de 
tussenstand van de uitvoering van de 
cultuurnota 'De kracht van cultuur' en 
impact van corona op de sector. 
Mogelijk zijn er naar aanleiding hiervan 
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vragen. 
- Het Dordt Cultuurteam, bestaande uit 

een aantal grotere culturele 
organisaties, wil de raad graag 
uitnodigen om kennis te laten maken 
en te informeren hoe zij komende jaren
bij willen dragen aan diverse 
maatschappelijke doelen 

Doel van agendering: 
(beoogd resultaat)

Op interactieve wijze de raad informeren over 
de tussenstand van de uitvoering van de 
cultuurnota en de actuele situatie in de 
cultuursector

Vervolgproces na bespreking: Begin 2023 ontvangt de raad een startnotitie 
voor de actualisatie van de cultuurnota. Dit 
werkbezoek is alvast een beeldvormende 
voorbereiding daarop.

Overige informatie en evt. 
bijlagen:

Concept-programma werkbezoek (zie onder)
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Bijlage: Concept-programma op hoofdlijnen voor werkbezoek De Kracht van cultuur – 
stand van zaken en ontwikkelingen cultuur in Dordrecht

16.00 Ontvangst
16.15 Welkom en uitleg programma
16.30 Interactief programma met 

o Carrousel met culturele organisaties over kansen en uitdagingen voor 
kunst en cultuur in relatie tot gemeentelijke ambities voor bijvoorbeeld 
onderwijs, zorg, levendige stad en diversiteit 

o Gesprek met cultuurmakelaar en voorzitter Cultureel platform
o Ruimte voor vragen  
o Een hapje en een drankje

18.30 Afsluiting
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