BELEIDSDOELSTELLINGEN CULTUUR 2018-2022
1. Zo groot en breed mogelijk cultuurbereik en een actieve deelname aan cultuur en
cultuureducatie
Doelstellingen
Subdoelstellingen
Het bevorderen van cultuurparticipatie

Het bevorderen van cultuureducatie

Het bieden van laagdrempelige toegang tot kennis en informatie,
en het laten kennismaken met literatuur
Behoud, beheer, vorming en presentatie van de gemeentelijke
collectie
Het verzorgen van een diverse en brede theaterprogrammering
Het verzorgen van een breed en divers aanbod van creatieve
cursussen, workshops en productieklassen
Ondersteuning en kwaliteitsverbetering van het
amateurkunstveld en stimulering van de onderlinge
samenwerking. Het bij elkaar brengen van vraag naar en
aanbod van oefen- en presentatieruimten voor amateurkunst
Het in stand houden van een publieke lokale omroep
Het creëren van een doorlopende leeslijn in de voorschoolse
periode en het primair onderwijs.
Het bevorderen van mediawijsheid bij kinderen, jongeren en
volwassenen
Het creëren van een doorlopende leerlijn cultuur in zowel de
voorschoolse als buitenschoolse periode en in het primair en
voortgezet onderwijs
Door de inzet van combinatiefunctionarissen cultuur/onderwijs
actieve kunst- en cultuurbeoefening voor de jeugd tot 18 jaar
bevorderen

2. Een toekomstbestendige infrastructuur
Doelstellingen
Subdoelstellingen
Versterken kracht, ondernemerschap en
innovatie culturele basisinfrastructuur

3. Cultuur en economie
Doelstellingen
Cultuur nog actiever inzetten ter
bevordering van het vestigingsklimaat en
de wervingskracht van Gouda

4. Cultuur en het sociale domein
Doelstellingen
Het meer zichtbaar maken en versterken
van de relatie tussen cultuur en het sociale
domein

(Door)ontwikkeling van cultureel concept en profiel
Bevorderen samenwerking tussen culturele organisaties
(Door)ontwikkeling van duurzame verdienmodellen en
bedrijfsvoering
Aanboren van nieuwe doelgroepen
Het verhogen van eigen inkomsten

Subdoelstellingen
Het organiseren van activiteiten gericht op het versterken van de
(culturele) uitstraling van Gouda.
Stimuleren collectieve (cultuur)promotie
Bredere oriëntatie op en samenwerking met bedrijfsleven en
andere partners, binnen Gouda en in de regio

Subdoelstellingen
Het organiseren van culturele activiteiten, gericht op het
versterken van de sociale cohesie en sociale kracht van Gouda
Ontplooien van activiteiten ter vergroting/verbreding van het
cultuurbereik specifiek onder senioren en inwoners met een
migratie achtergrond
Het bieden van een laagdrempelige ontmoetingsplek voor
burgers in Gouda

