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aan de raad van de gemeente lingewaard

datum :  27 oktober 2022
steller(s) :  Boukje Raes (CDA), Okke de Koning (GroenLinks), Corrie Dolmans (D66)
onderwerp :  Cultuur- en sportcoaches 

De raad van de gemeente Lingewaard, in vergadering bijeen d.d. 10 november 2022, wordt het volgende ter 
overweging voorgelegd: 
- er in het culturele veld van Lingewaard reeds vele en mooie activiteiten ontplooid worden
- Deze activiteiten (en informatie) dichter bij bezoekers en (nieuwe) beoefenaars moeten worden gebracht, 
zodat nog meer mensen kunnen genieten van wat er in onze gemeente op dit vlak allemaal te doen is
- De ambitie is uitgesproken om samen met het culturele veld in Lingewaard te komen tot een 
Cultuurakkoord.
- Door de uitvoering van deze ambitie te stimuleren door het aanstellen van een cultuurcoach, er slimme 
nieuwe verbindingen kunnen worden gelegd tussen de verschillende beleidsterreinen zoals onderwijs, sport, 
sociaal domein, accommodatiebeleid en ruimtelijk beleid waardoor de verschillende sectoren elkaar 
versterken en Lingewaard nog mooier wordt.
- In het dit voorjaar uitgekomen rapport Cultuurcoaches en de Loep heldere aanbevelingen worden gedaan 
voor zichtbare en resultaatgerichte cultuurcoaching in gemeenten.
- Op dit moment van de beschikbare uren voor sport- en cultuurcoaches slechts 8 uur per week wordt 
besteed aan cultuur.

Tevens overwegende dat,
- Sportcoaches een belangrijke rol vervullen in het stimuleren van sport en bewegen
- Lingewaard qua tijdsbesteding van sportcoaches nog achterloopt ten opzichte van het landelijk gemiddelde
- De vrij te komen uren van de huidige sport-cultuurcoach (8 uren) vooralsnog tijdelijk kunnen worden door 
doorgeschoven naar sport.
- De raad, na geïnformeerd te zijn over de evaluatie van de functie, in een later stadium kan beslissen over 
een eventuele structurele voortzetting van de functie

Met inachtneming van de hierboven vermelde overwegingen, wordt het volgende amendement voorgesteld:

Een bedrag van € 35.000 voor 2023 beschikbaar te stellen om een cultuurcoach te werven voor 0.5 fte en dit 
bedrag ten laste te brengen van de algemene middelen 2023. 

Boukje Raes CDA
Okke de Koning GroenLinks
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Carla Claassen SP
Sylvia Swart PvdA

 amendement (art. 12 rvo)

https://www.lkca.nl/wp-content/uploads/2022/04/Cultuurcoaches-onder-de-loep_DEF.pdf

