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Overleg Datum 

 Cultuurplatform 14 januari 2020  15 januari 2020 
Aanwezig Van 

 Margarite Smit (Voorzitter), Ton van der Winden, Marja Beemster, 
Sebastiaan Fledderman, André Lont,  Josien Smit, Ben Boekel, Joop Luten, 
Ted Moelker, Jan Hooiveld (leden), en Eric Groot Antink (secretaris) 

  Eric Groot Antink 

Afwezig met kennisgeving  

  
 
 

  
 
 

1) Opening en kennismaking 

Margarite Smit opent de vergadering en heet allen welkom.  

Vervolgens wordt de concept-agenda vastgesteld. 

 

2) Mededelingen 

Via een CPHK-contactformulier is melding gemaakt, dat contact zou worden opgenomen met André Lont. 

Dit is nog niet gebeurd. Reactie wordt afgewacht. 

 

3) Verslag overleg d.d. 4 september 2019 

Onder agendapunt 2 wordt het e-mailadres van simonehenderiks@hollandskroon.nl gewijzigd in 

simonehendriks@hollandskroon.nl .  Ook wordt de naam van Ton van der Winden (agendapunt 6) geschrapt. 

Het verslag wordt – met inachtneming van deze beide wijzigingen - vastgesteld. 

 

4) Voordracht opvolger Jan van Berkum als lid PCHK 

Onder verwijzing naar artikel 3 van het Reglement van Orde wordt Ruben van den Hoek uit Anna 

Paulowna voorgedragen als opvolger van het vertrokken lid Jan van Berkum.  

Gezien zijn leeftijd van 32 jaar is voldaan aan de wens om meer jongeren te betrekken bij het CPHK. 

Daarnaast wordt invulling gegeven aan het vereiste van spreiding van de leden over geheel HK daar 

betrokkene woonachtig is in Anna Paulowna. 

Verder heeft hij niet alleen een brede muzikale smaak, maar heeft hij ook veel kennis op dit gebied. 

Zelf speelt hij piano, saxofoon en gitaar. Bovendien is hij dichter en tekstschrijver. 

Beroepsmatig is als redacteur en radiomaker verbonden aan Noordkop Centraal. 

ACTIE: op verzoek van het voltallige CPHK zal de secretaris een voorstel maken om hem te benoemen. 

Het benoemen van een nieuw lid in het Cultuur Platvorm is niet gemandateerd. Het cultuurplatvorm is 

namelijk een adviescommissie conform artikel 84 Gemeentewet. Het benoemen van personen in een 
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dergelijke commissie is in het mandaatbesluit uitgezonderd. Dit betekent dat het college de betrokken 

persoon moet benoemen. Betrokkene wordt omrent zijn benoeming schriftelijk in kennis gesteld. 

Tevens wordt hij uitgenodigd voor de eerstvolgende vergadering. 

 

5) Concept-jaarplan 2020 CPHK 

Ted Moelker, Jan Hooiveld en Margarite Smit hebben het concept opgesteld. 

Vervolgens wordt het concept besproken, waarbij de volgende opmerkingen worden gemaakt. 

- Blz. 2, 3e alinea, 3e punt: het woord “aan” komt te vervallen. Ofschoon het een goed en bondig 

plan is, was de verwachting dat er per cluster (genoemd in het reglement) een korte beschrijving 

plus acties zouden volgen.  

- Blz. 5: webredactie kan geschrapt worden. Hiervoor is al een tweetal personen voor 

verantwoordelijk, te weten: Josien Smit en Joop Luten. Daarnaast is Sebastiaan Fledderman bereid 

– zo nodig - hand en spandiensten te verlenen. 

- Blz. 6 vergelijkbare gemeentes onderzoeken...: “2002”wordt veranderd in “2012”. 

- Muziekonderwijs: naast de inventarisatie van muziek binnen het onderwijs, worden ook de 

buitenschoolse activiteiten per school per dorp van belang geacht. In de inleiding wordt aandacht 

besteed aan dit onderdeel. Voor at betreft de leeftijdscategorie (4-14) wordt afgesproken eerst de 

onderzoeksresultaten af te wachten alvorens dit bij te stellen. 

- Blz. 7 - Cultureel erfgoed: het Samenwerkingsverband De Kop Werkt wordt geschrapt. 

Blz. 8 – Bibliotheek, lezen en literatuur: het bevorderen van lezen wordt niet direct gezien als    

een CPHK-taak, maar meer van de Kopgroep Bibliotheek en de gemeente Hollands Kroon. 

Geconstateerd wordt, dat via de ‘Bibliotheek op school’ hieraan al invulling wordt gegeven.          

In de gemeente is dit vooralsnog alleen van toepassing op de basisschool in de Spoorbuurt. 

Niet alleen de kinderen van de school zijn welkom, maar alle bewoners uit het dorp.  

De leerlingen worden geholpen om een boek uit te kiezen op hun leesniveau.  

De volwassenen kunnen hier boeken inleveren of ophalen.  

Blz. 8 – 75 Jaar Bevrijding: geen opmerkingen.  

- Blz. 9 – Gevraagd en ongevraagd advies: ‘wethouder ‘wordt vervangen door ‘college’. 

- Blz. 10 – Op termijn wordt een meerjarenplan opgesteld. Voor nu wordt volstaan met de door    

de leden ingebrachte punten te verwerken. Zij krijgen nog tot 21 januari de tijd om nadere 

voorstellen te doen. Nadien worden ze allemaal, inclusief de al gemaakte opmerkingen van Joop 

Luten (zie e-mail 14012020), door Margarite Smit verwerkt. Zij stuurt de gewijzigde versie 

nogmaals via de mail aan eenieder toe om na te gaan of haar/zijn opmerkingen goed zijn 
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verwerkt. Tenslotte wordt nog gevraagd na te denken over een pakkende titel voor het jaarplan 

en ook aan te geven wie zich voor wat verantwoordelijk voelt. ACTIE: allen. *) 

- Ton van der Winden wil zich richten op de onderwerpen cultuureducatie, cultuurprijs en eventueel onderzoek doen naar bibliotheken.  

- Marja Beemster is bereid alle muziekverenigingen in HK te benaderen met de vraag of ze inzichtelijk willen maken wat zij doen aan 
muziekonderwijs op scholen. Verder kan zij stukjes schrijven voor het Niedorper Weekblad. 
- Joop Luten ziet zijn taak binnen jaarplan CPHK vooral op communicatie (berichten, nieuws, video’s etc.) binnen de website en Facebook van 
CPHK 

 

6) Website Cultuurplatform Hollands Kroon 

De website is 1 september 2019 gelanceerd en inmiddels zijn er 75 aanbieders aangesloten. 

De foto’s van de CPHK-leden zijn aangeleverd bij Marieke Kuit van Studio Deksels om z.s.m. op de website 

te; plaatsen. Joop Luten maakt van de CPHK-leden een animatie van foto en tekst (waarom zij het CPHK 

belangrijk vinden). ACTIE: Joop Luten. 

In november 2019 is een Facebookpagina voor het CPHK geactiveerd. 

In december is een begin gemaakt met een advertentiecampagne op Facebook voor meer volgers. Met 

enige regelmaat worden aangemelde activiteiten uitgebreider toegelicht door een bericht op Facebook. 

De website en Facebook zijn nog in ontwikkeling. Er wordt onderzocht welke onderdelen kunnen worden 

toegevoegd. Genoemd zijn: prikbord, docentendatabank, doorverwijzen naar andere websites, uitlichten 

van specifieke activiteiten, actuele nieuwsrubriek op de voorpagina van de website en agendering 

optimaliseren. Joop Luten en Josien Smit zijn met de websitebouwer hierover in overleg. 

Aanpassingen vallen binnen/in het verlengde van de opdracht tot het vervaardigen van een CPHK-website. 
  

7) Voortgang Cultuureducatie - Francoise Kooistra – Cultuur Educatie Consulent Triade 

Momenteel heeft Francoise Kooistra alle ICC-ers en/of directeuren van de scholen, die voor de 
herfstvakantie hebben gereageerd, gesproken. Aan de hand van die gesprekken heeft zij een 
inventarisatie gemaakt. Daar komt onder andere uit dat er een aantal scholen is dat cultuureducatie   
goed op orde heeft. 
 
De volgende stap is: wat is het (matchings-) budget van Hollands Kroon. Er is nog geen budget hiervoor 
gereserveerd. De reden is: bij de aanlevering van de begrotingstukken 2020 was hierover nog geen 
informatie bekend. Bovendien moet eerst inzichtelijk worden gemaakt wat de kosten hiervan zijn.    
Daarnaast moet met de schoolbesturen worden overlegd hoe deze kosten onderling te verdelen.       
Vanuit het rijk is € 0,79 per inwoner beschikbaar. Uitgaande van 47.657 inwoners betekent dat € 37.650.  
Het onderwijs krijgt, inclusief de ‘bijdrage Muziek in de klas’ ad € 3, ongeveer € 15 per leerling. 
Voor het Voortgezet Onderwijs is er een apart fonds. Dit wordt nog nader uitgezocht. ACTIE: Francoise 
Kooistra. 
 
Daarnaast wil Francoise Kooistra ook “de cultuurloper” (zie: www.decultuurloper.nl ) voor scholen 
bespreekbaar maken.  

http://www.decultuurloper.nl/
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Inmiddels is eerste aanzet tot een “concept Plan voor Cultuureducatie met Kwaliteit 2020-2023 in 
Hollands Kroon” - op de financiële paragraaf na - gereed. Deze eerste versie is inmiddels gedeeld.  
Daarnaast is Francoise Kooistra gevraagd om in het op te stellen plan meerdere opties te verwerken, 
waaruit het gemeentebestuur – na advies van het CPHK – een keuze kan maken. 
 

8) Open gedachtewisseling over het eventueel beschikbaar stellen van een Cultuurprijs Hollands 

Kroon 

Begin vorig jaar werd tijdens een gesprek tussen wethouder Theo Meskers en het CPHK geopperd, dat het 

instellen van een Cultuurprijs Hollands Kroon een goede mogelijkheid is voor de gemeente HK om haar 

affiniteit met kunst en cultuur te tonen. De wethouder reageerde daar toen enthousiast op. 

In de loop van de tijd heeft Ton van der Winden gemeenten gezocht die dit realiseren. Weesp, Eindhoven, 

Groningen, Soest, Alkmaar en Roosendaal vormen een willekeurige selectie om als voorbeeld te dienen. 

Van enkele heeft hij er een verordening daarover gevonden. In de meeste voorbeelden is er door de 

gemeente (vanuit een platform) een jury gevormd. Iedere inwoner mag mensen of clubs kandideren. De 

jury inventariseert en komt tot een nominatie van 3 tot 5 kandidaten. Vervolgens kiezen de inwoners voor 

50%, en de jury voor de andere 50%, de winnaar. Op een feestelijke bijeenkomst wordt de prijs uitgereikt. 

Hieruit kwam hij tot de volgende bepreekpunten: a Willen we een cultuurprijs?  b. Zo ja, per cluster of al-

gemeen? c. Elk jaar of eens per twee jaar?; d. Waaruit bestaat de prijs?: geldprijs, wisselprijs, kunstwerk? 

Net als bij het aanvragen van een lintje voor een inwoner die zich verdienstelijk heeft gemaakt in de maat-

schappij, wordt voorgesteld een vragenformulier te ontwerpen en dat op de CPHK-website te plaatsen. 

Om subjectiviteit te voorkomen wordt gepleit voor een juryvoorzitter van buiten de gemeente HK. 

Tevens wordt voorgesteld naast een geldprijs (met een bepaald doel) en wisselbeker/kunstwerk ook een 

medaille/oorkonde te verstrekken, zodat betrokkene ook een blijvend aandenken voor zichzelf krijgt. 

Tenslotte wordt afgesproken hiervoor een werkgroepje te formeren om het idee voor een cultuurprijs 

verder uit te werken voor de volgende vergadering. ACTIE: Ton van de Winden, André Lont en Joop Luten. 

 

9) 75 Jaar bevrijding 

Hierover heeft op 17 december 2019 een gesprek plaatsgehad op verzoek van wethouder Theo Meskers, 

samen met Simone Hendriks (regisseur activiteiten 75 Jaar Bevrijding). Dit wordt vervolgd op 21 januari. 

Daarbij is gesteld, dat het CPHK volgens, in overeenstemming met taakstelling verenigingsactiviteiten met 

elkaar wil verbinden. CPHK gaat zelf geen activiteiten organiseren, maar wil wel meedenken en adviseren. 

Verder wordt nagedacht over een ‘rode draad’, die de activiteiten in de dorpen/kernen verbindt. 

Genoemd worden de verhalen opgetekend door Josje. ACTIE: Margarite Smit benadert haar hierover.    
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Ook schenkt het CPHK op de website en via Facebook aandacht aan de activiteiten. Hierbij wordt ook 

melding gemaakt van de ‘gemeentelijke vergunnngenservice’ en mogelijkheden via de Hollands Kroonse 

Uitdaging (beursvloer, incidentele subsidie en crowdfunding), www.hollandskroonseuitdaging.nl  

Een totaal activiteitenoverzicht is te vinden op zowel  www.hollandskroon.nl  als op www.cphk.nl . 

 

Volgens, in overeenstemming met de gemaakte afspraak tijdens het vorige CPHK,  hebben Sebastiaan 

Fledderman en Ben Boekel eveneens gesproken met de gemeentelijke regisseur. Ook zijn zij in gesprek 

gegaan met een vertegenwoordiger van Triade. Zij is door de gemeente Den Helder ingehuurd om daar de 

activiteiten te organiseren en te coördineren. 

 

10) Taken CPHK 

Op verzoek van André Lont wordt het gemeentebestuur verzocht voortaan ook het CPHK uit te nodigen, 

wanneer binnen HK gemeentelijke activiteiten plaatsvinden, die kunst & cultuur gerelateerd zijn. 

ACTIE: Eric Groot Antink. 

 

11) Adviesraad HKU 

Vanwege zijn bestuurlijke netwerk is André Lont gevraagd zitting te nemen in de Adviesraad HKU. 

De voorzitter van deze Adviesraad is inmiddels vervangen door een lid van het stichtingsbestuur. 

Aangezien hij zich niet kan vinden in dit haastige en ondoordachte besluit heeft hij bedankt als lid. 

De opvolging van het CPHK-lid in de Adviesraad heeft het stichtingsbestuur nog in beraad. 

 

12) Kunstweek 

Vooralsnog wordt geen meerwaarde gezien in het deelnemen aan de Kunstweek. 

 

13) Datum en locatie volgend overleg 

De volgende data en locaties zijn: 

- dinsdag 3 maart 2020 om 19.30 uur in het Cultuurhuis De Kolk, Weereweg 32, 1732 LL 

Lutjewinkel, tel. 0224-542479 of 06-17339417. ACTIE: Marja Beemster. 

- woensdag 15 april 2020, aanvang 19.30 uur, Dorpshuis ‘de Oude School’, Populierenlaan 23a, 

1766 JD Wieringerwaard. ACTIE: Eric Groot Antink. 

- dinsdag 26 mei 2020, aanvang 19.30 uur, ‘de Cultuurschuur’, Loggersplein 1, 1771 CE 

Wieringerwerf, tel. 0227-820784. ACTIE: Ted Moelker. 

-  

http://www.hollandskroonseuitdaging.nl/
http://www.hollandskroon.nl/
http://www.cphk.nl/
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14) Sluiting 

Margarite Smit sluit om 22.15 uur de vergadering. 


