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Muziek, theater en dans

Uitbreiden bereik concertante muziek door Kunstmin 2020 e.v. Kunstmin zet  in op verbreding van aanbod in concertante muziek voor een breed publiek (bv Noordpool orkest) tot 

de puur klassieke muziek liefhebber) en door variatie in zaal om het  totale bereik aan concertante muziek te 

vergroten en verbreden. Door corona zijn de feitelijke voorstellingen en bezoekerscijfers wel gedaald, net als voor 

andere onderdelen van het programma. 

Evaluatie van het Bachfestival na de editie van 2020 Zomer 2020 De editie van 2020 was een aangepaste versie door corona; van de editie van 2022 vindt een beperkte evaluatie 

plaats. 

Evaluatie exploitatie en samenwerking Energiehuis Najaar 2020 Is uitgevoerd, zie RIB dd 6 april 2021

Productiewerkplaats Energiehuis ontwikkelen door samenwerkende partners 2020/21 e.v. Creatieve hub D-Sound is door Kunstmin gestart eind 2021

Versterken positie Hollands Diep in Dordrecht. 2021 De reguliere subsidie is verhoogd conform uitvoeringsprogramma. Daarnaast is een projectsubsidie ikv CAWW  

verleend voor samenwerking Bachfestival; Aandachtspunt: nog geen structureel budget hiervoor vanaf 2024 

Nieuwe subsidieregeling voor culturele producties 2020/21 e.v.    Een nieuwe regeling is in voorbereiding. Planning inwerkingtreding vanaf januari 2023

Beeldende kunst

Instellen Loket Beeldende Kunst Dordrechts Museum Liefst in 2020 

zeker vanaf 

2021

Is gerealiseerd door Dordrechts Museum. Er zijn spreekuren bij Pictura

Een ‘snelregeling’ bij het Loket Beeldende Kunst voor spoedvragende projecten Zo mogelijk 

2020

Is gerealiseerd, zie Subsidieregeling Beeldend kunstenaars en vormgevers op gemeente Dordrecht site

Formuleren en vaststellen atelierbeleid Voorjaar/zomer 

2020

Diverse maatregelen om ateliers betaalbaar te maken en te houden (‘culturele huur’) 2021 e.v.

Broedplaats DOOR ondersteunen vanuit cultuur 2021 De reguliere subsidie is verhoogd conform uitvoeringsprogramma. Daarnaast zijn aanvragen voor inrichting nieuwe 

locatie en activiteiten ikv CAWW -regeling gehonoreerd; Aandachtpunt: nog geen structureel budget voor 

continuering vanaf 2024 

Verminderen kwetsbaarheid Pictura 2021 De reguliere subsidie is verhoogd conform uitvoeringsprogramma. Aandachtpunt: nog geen structureel budget 

hiervoor vanaf 2024 

Erfgoed

Verhogen programmeringsbudget Dordrechts Museum gefaseerd Is beschikbaar gesteld. Aandachtspunt: nog nog geen budget vanaf 2024 hiervoor

Kwartiermaker voor kwaliteitsslag Museum 40-45 2020 Een kwartiermaker heeft het bestuur ondersteund om diverse kwaliteitsverbeteringen door te voeren. Het  bestuur 

heeft aanbevelingen al grotendeels toegepast en gaat hier komende tijd mee door. Het vernieuwde museum is in 

april 2022 heropend

Letteren

Herintroductie van de stadsdichter 2019 e.v. In 2020 is een nieuwe stadsdichter benoemd. In najaar 2022 wordt een nieuwe stadsdichter geselecteerd en 

benoemd. 

Verzoek aan de bibliotheek om voortouw te nemen bij ontwikkelen van nieuwe literaire activiteiten. 2020 e.v. Er zijn diverse literaire activiteiten, vooral in de Blauwe Kamer

Cultuureducatie en –participatie, Amateurkunst

Bezien of een lokaal convenant met de scholen een zinvolle toevoeging is op de onlangs vastgestelde 

Onderwijsvisie en op het nieuwe cultuurbeleid.

2020 Er is nu nog geen noodzaak voor. Zie ook RIB Terugkoppeling evaluatie cultuureducatie in het Dordtse

basisonderwijs (2021-0016652). In 2023 zullen we opnieuw overwegen of er dan wel aanleiding voor is.

Onderzoeken of voor de subsidiering van de buitenschoolse cultuureducatie de leeftijdsgrens kan 

worden opgetrokken van 21 naar 27 jaar. 

2020/2021 De leeftijdsgrens gesubsidieerde buitenschoolse educatie is verhoogd naar 25 jaar

Beleid en regeling culturele huurprijs zijn vastgesteld en in uitvoering.   Aandachtspunt: nog geen structureel budget 

vanaf 2024.  

Tussenstand uitvoeringsprogramma nota De kracht van cultuur 2020-2024
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Evaluatie cultuurmenu 2020 Zie ook RIB Terugkoppeling evaluatie cultuureducatie in het Dordtse

basisonderwijs (2021-0016652).

Culturele instellingen gaan passend in hun beleid in wijken met culturele activiteiten aan de slag. 2020 Er zijn diverse activiteiten uitgevoerd, bijvoorbeeld Cuyp in de wijk, Cultuurcamping De Staart, Ameezing in de 

wijken 

Uitbreiden cultuureducatie in de wijken door de SCE. Inzet van 1 fte combinatiefunctionaris extra als 

cultuurcoach.

2020 Gerealiseerd

Activiteiten in de wijken i.k.v. nieuwe regeling per 2021 Cultuurparticipatie van het FCP. (SCE trekker) 2021 Aanvragen in voorbereiding door Sce en Vertelfabriek

Herzien regeling Evenementen & Amateurkunst en uitbreiden met Initiatieven Voorjaar 

/zomer2020

is uitgevoerd (incl. snelloketten) en wordt op dit moment mee gewerkt

Inzetten cultuurmakelaar 2021 e.v. Is gestart per maart 2022

Stimuleren culturele festiviteiten in parken en op pleinen in de wijken. De subsidieregeling 

Evenementen wordt hierop aangepast.

2020 We hebben in de vernieuwde subsidieregeling (zie hierboven) ingevoerd dat de binnenstad niet meer centraal 

staat, en dus ook de wijken als locatie kunnen dienen

Audiovisuele sector

RTV Dordrecht gaat aan de slag met de landelijke pilot Professionalisering lokale omroepen. 2020 Landelijke pilot is goed verlopen voor RTV Dordrecht en de veranderingen in bemensing en programmering worden 

voortgezet. 

Overige

Duurzaamheid bevorderen: we vragen culturele organisaties om hier werk van te maken. 2020 e.v. In jaarlijkse richtlijnenbrief wordt dit ook als expliciet punt genoemd en is aandachtspunt bij de beoordeling van 

subsidieaanvragen. Ook krijgt het aandacht bij nieuw evenementenbeleid. Daarnaast worden al verbeteringen in 

faciliteiten als stroom, water etc. op evenementenlocaties aangebracht, zoals  in Wantijpark   

Verbeteren van de cultuurpromotie. Dordrecht Marketing is hierbij ‘in the lead’ samen met de grote 

cultuurinstellingen.

2020 e.v. In najaar 2022 vind een campagne plaats voor promotie van het culturele aanbod. Een werkgroep met culturele 

organisaties gaat  olv Dordrecht Marketing stelt eind 2022 een plan op voor verdere verbetering van 

cultuurpromotie. 

In gebruik name Dordtpas. Wij vragen de culturele instellingen om met hun prijsbeleid hierop in te 

spelen.

2020 Dordtpas loopt, met diverse acties vanuit culturele instellingen. Aan verdere uitbreiding wordt gewerkt (bv. 

deelname amateurkunstverenigingen)

We vragen de culturele organisaties om meer werk maken van diversiteit: toepassing Code Diversiteit & 

Inclusie

2020 e.v. Dit is een vast onderdeel van het aanvraagformulier en nemen we mee in de subsidiegesprekken met culturele 

organisaties

legenda

in uitvoering

gereed

voorbereiding loopt
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