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Kernboodschap  Iedere 4 jaar spreekt het Ministerie van OCW met de stedelijke regio’s in 

Nederland een cultuurconvenant af. Het nieuwe cultuurconvenant met de 

Metropoolregio Amsterdam geldt van 2021 tot 2024.  

In de MRA Werkgroep van het Programma Kunst, Cultuur en Erfgoed is 

afgesproken dat de gemeenten Amsterdam, Haarlem en de Provincie Noord-

Holland het convenant zullen tekenen. De regio Flevoland heeft een afzonderlijk 

convenant doch onderschrijft de samenwerking met de MRA. In het 

cultuurconvenant spreken het Ministerie van OCW en de Metropoolregio 

Amsterdam de algemene bepalingen en de gezamenlijke verantwoordelijkheden 

voor de culturele basisinfrastructuur in de metropoolregio af. Hiermee is er 

commitment in de regio en van OCW, ook op voor Haarlem belangrijke 

onderwerpen als cultuureducatie en cultuurparticipatie. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Niet van toepassing 

Relevante eerdere 

besluiten 

Niet van toepassing  

Besluit College  

d.d. 20 april 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

 

1. Het cultuurconvenant 2021-2024 - Ministerie van OCW en Metropoolregio 

Amsterdam - te ondertekenen; 

2. De wethouder cultuur wordt gemandateerd het cultuurconvenant 2021-2024 

– Ministerie van OCW en Metropoolregio Amsterdam te ondertekenen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 
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1. Inleiding  

In Nederland zijn rijk, provincie en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele 

infrastructuur. Met het ondertekenen van het cultuurconvenant spreken we met elkaar de 

beleidsprioriteiten van het gezamenlijk cultuurbeleid af. De nieuwe afspraken gelden van 2021 tot en 

met 2024. Het laatste convenant liep af op 31 december 2020. 

 

De samenwerkende overheden – 32 gemeenten - binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) 

hebben de krachten gebundeld op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed. De MRA biedt een schat 

aan culturele voorzieningen van lokale en (inter)nationale waarde, waarmee de regio jaarlijks 

inwoners en bezoekers uit binnen en buitenland aantrekt. 

 

Met het actieprogramma Kunst, Cultuur en Erfgoed werken we in MRA-verband samen aan het 

bevorderen van de cultuurparticipatie en het faciliteren van toekomstbestendige cultuur en 

erfgoedsectoren in de metropool. Hierbij wordt gekeken naar het bevorderen van samenwerking, 

zichtbaarheid en toegankelijkheid, cultuureducatie en talentontwikkeling, ruimte en duurzaamheid 

en erfgoed. Een voorbeeld van een gezamenlijke project is Duurzaamheid en Cultuur in welk project 

Haarlem actiehouder en aanjager is. En dit alles in nauwe samenwerking met het Ministerie van 

OCW, het IPO (Interprovinciaal Overleg) en de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). 

 

Dit cultuurconvenant geldt in Haarlem voor de navolgende BIS-instellingen (BIS = 

Basisinfrastructuur): Toneelschuur Producties, Frans Hals Museum, Internationale Koorbiënnale, 

WIRWAR en Eigen Werk Theaterproduktie. Let op: het Teylers Museum valt onder de Erfgoedwet en 

zodoende via deze wet gesteund. 

 
2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  

1. Het cultuurconvenant 2021-2024 – Ministerie van OCW en Metropoolregio Amsterdam - te 

ondertekenen; 

2. De wethouder cultuur wordt gemandateerd het cultuurconvenant 2021-2024 – Ministerie van 

OCW en Metropoolregio Amsterdam - te ondertekenen.  

 

 

3. Beoogd resultaat 

In Nederland zijn rijk, provincie en gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele 

infrastructuur. Met het ondertekenen van het cultuurconvenant spreken we met elkaar de 

beleidsprioriteiten van het gezamenlijk cultuurbeleid af.  
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4. Argumenten 

1. Afspraken over gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Rijk, provincie en gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de culturele infrastructuur 

in Nederland, zoals vastgelegd in het op 21 mei 2012 ondertekende 'Algemeen Kader 

Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur', ondertekend door de minister van OCW, het 

Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Met een 

convenant worden per stedelijke regio gezamenlijke afspraken gemaakt over de 

beleidsprioriteiten en verantwoordelijkheden voor de periode 2021-2024. 

2. Draagvlak 

Alle MRA-kerngemeenten hebben via hun wethouders cultuur gereageerd op het concept van 

het cultuurconvenant en gaan akkoord met de ondertekening van het convenant door gemeente 

Amsterdam, Provincie Noord-Holland en gemeente Haarlem.  

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

1. Cultuurbeleid lokaal en regionaal 

In het convenant worden afspraken gemaakt over het cultuurbeleid, terwijl de nieuwe 

cultuurnota van Haarlem nog vastgesteld moet worden (eind 2021). De in het convenant 

genoemde uitgangspunten van beleid zijn echter landelijk geldende principes, die op lokaal 

niveau nader uitgewerkt kunnen worden, binnen de door de raad reeds vastgestelde kaders voor 

cultuur in Haarlem (zoals vastgelegd in de startnotitie cultuurplan 2022-2028). 

2. Subsidiëring BIS 

In artikel 3, lid 3 van het convenant staat “Partijen zetten zich ervoor in de hoogte van de 

subsidie van de in artikel 3.1 opgenomen instellingen [lees: FHM en Toneelschuur producties] 

niet naar beneden bij te stellen gedurende de looptijd van het convenant en gedurende de 

looptijd van de subsidieperiode”. Uitgangspunt voor het convenant is het continueren van 

subsidieafspraken. Het gaat evenwel om een inspanningsverplichting. Het budgetrecht van de 

gemeenteraad blijft onverminderd van kracht. 

 

 

6. Uitvoering 

Op 22 april 2021 overlegt de Minister van OCW met de stedelijke regio’s. In dit bestuurlijk overleg wil 

de Minister van OCW aankondigen dat alle cultuurconvenanten met de stedelijke regio’s zijn of 

worden getekend. 

 

Het Ministerie van OCW zal contact opnemen met de wethouder cultuur voor de ondertekening. 

Over de ondertekening van het cultuurconvenant zal het Ministerie van OCW landelijk 

communiceren. 
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7. Bijlagen 

1. Cultuurconvenant 2021-2024 – Ministerie van OCW en Metropoolregio Amsterdam 

2. Lijst BIS-instellingen 

 

 

 

 

 


