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Datum

Aanwezig

Van

Cultuurplatform 20 oktober 2020
Ton van der Winden, Marja Beemster, André Lont, Joop Luten, Ted
Moelker, Jan Hooiveld, Ruben van den Hoek (leden) en Eric Groot Antink

20 oktober 2020
Eric Groot Antink

Afwezig met kennisgeving

Margarite Smit, Josien Smit, Sebastiaan Fledderman en Ben Boekel
(leden)

1. Opening en vaststellen agenda
Ton van der Winden opent de vergadering en heet allen welkom.
Van Margarite Smit, Josien Smit, Sebastiaan Fledderman en Ben Boekel is bericht van verhindering
ontvangen.
Vervolgens wordt de concept-agenda vastgesteld.
2. Mededelingen
2a. International Holland Music Sessions
IMHS wil graag een masterclass organiseren met leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs.
Het gesprek is geweest. De entreeprijs en het aantal bezoekers vormen echter obstakels om een
werkrelatie aan te gaan met het IHMS.
2b. Johan Groenveld van de Yondr Group Holdings B.V
Ton van der Winden heeft de voorstellen verwoord in een brief en op 23 juni jl. verzonden.
Hierna heeft hij nog een reminder verzonden, maar geen contact meer kunnen leggen.
Uiteindelijk is het gelukt om betrokkene telefonisch te benaderen en is afgesproken dat hij contact zou
opnemen met Ton van der Winden. Aangezien dit niet (meer) is gebeurd, wordt besloten dit verder te
laten rusten.
2c. Dorpshuis/Theaterzaal Veerburg
Kortheidshalve wordt verwezen naar de beeldvormende vergadering van de gemeenteraad van Hollands
Kroon, die op 8 oktober jongstleden heeft plaatsgevonden. Daarin is ‘de toekomst MFC Veerburg’
gepresenteerd en het ‘Adviesrapport toekomst Veerbug’ besproken (zie www.hollandskroon.nl ).
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Aan de hieraan voorafgaande vergadering van de werkgroep Veerburg op 30 september 2020 is door hen
gevraagd of de gemeente hierin zitting wil nemen. Nic Zeegers en/of Eric Groot Antink vullen dit in.

Aangezien Ton van der Winden vanuit het CPHK onderhoudt met Veerburg voor wat de
toneelzaal is hem gevraagd in die hoedanigheid de vergadering(en) bij te wonen.
Het eerstvolgende overleg op 21 oktober a.s. is uitgesteld i.v.m. corona.
3. Verslag overleg d.d. 4 september 2019
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Open Cultuur Podium (sept-okt 2020)

De werving voor deelname aan 6e Open Cultuur Podium is gestart via de bekende communicatie kanalen.
Sluitingstermijn voor inleveren video’s is verlengd tot 19 oktober. Respons tot nu toe is wat minder dan
voorgaande afleveringen. Wel voldoende leuk materiaal om uitzending op 25 oktober via facebook live
vanaf 17.00 mee te vullen.
Noot: 6e Open Cultuur Podium uitzending was weer een succes. Bijna 200 kijkers tot nu toe. De video is nu
ook op het youtube kanaal te zien van CPHK. Ga naar bericht op website https://cphk.nl/6e-open-cultuurpodium-uitzending/ Ook is het aantal volgers van CPHK door promotie naar uitzending en door uitzending
weer gestegen.
5. Stand van zaken cultuureducatie
5a. Cultuur met Kwaliteit 3 – 2021-2024
De aanvraag is ingediend door Triade via Plein C bij het Fonds Cultuurparticipatie.
De (positieve) uitslag wordt in de loop van november 2020 verwacht.
De planning is, dat de scholen in januari 2021 van start kunnen gaan.
5b. Meer muziek in de klas
In het kader van het project ‘Meer muziek in de klas’ staat woensdag 25 november de ondertekening van
het muziekakkoord Noord-Holland Noord (regio’s boven het Noordzeekanaal) gepland. Daarbij is het van 2
belang dat zoveel mogelijk onderwijspartners mee tekenen om dit doel te bereiken. (In de bijlage het
actieplan van Triade en tevens een format actieplan van ‘Meer muziek in de klas’ speciaal voor
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schoolbesturen.) Triade ziet ernaar uit om naar aanleiding hiervan om de tafel te zitten met besturen en
andere partners om verdere verduurzaming van het muziekonderwijs op de scholen te bespreken.
6. Stand van zaken acties Jaarplan Cultuurplatform Hollands Kroon
6a. Communicatie en sociale media
Nieuwsberichten
In de afgelopen periode (sept-okt) zijn er wat meer berichten verschenen over culturele activiteiten in
Hollands Kroon. En enkele corona gerelateerde berichten. Deze berichten worden uitsluitend geplaatst als
die echt relevant zijn voor Hollands Kroon. Zo wordt voorkomen, dat de CPHK-website en facebook een
corona vergaarbak worden. Gevraagd wordt de afgelaste activiteiten te verwijderen (Actie: Josien Smit).
De agenda van CPHK met culturele activiteiten is weer wat gevuld met activiteiten.
Nieuwe pagina’s op website
De nieuwe pagina’s over exposities en cultureel erfgoed zijn nog niet gevuld met informatie. Gevraagd
wordt dit alsnog te doen (Actie: André Lont en Josien Smit).
Facebook
Het aantal volgers van de Facebookpagina is sedert de laatste rapportage in augustus gestegen van
260 naar 276.
Meeste Facebook berichten hebben nog steeds een goed bereik. Het zou fijn zijn als wat meer leden van
de CPHK facebook berichten delen.
YouTube kanaal
Op het YouTube kanaal staan nog steeds 6 video’s.
6b. Onderzoek Cultuurbeleid in vergelijkbare gemeenten
Jan Hooiveld en Ton van der Winden hebben hun notitie aangepast en toegezonden.
Dit met de bedoeling om de nota begin 2021 in te brengen in een beeldvormende vergadering.
Vervolgens wordt de notitie besproken.
Joop Luten merkt daarbij op, dat hij de verbinding mist tussen het onderzoek en de aanbevelingen.
Ton van de Winden stelt dat het mogelijkheden zijn, die kunnen worden gerealiseerd.
Afgesproken wordt reële mogelijkheden te vervangen door suggesties waaraan gedacht kan worden.
Aanbeveling 3 vindt iedereen een sterk punt. Het verdient aanbeveling hier een voorkeur uit te spreken.
André Lont toont zich een groot voorstander om de bestaande voorzieningen verder uit te bouwen.
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Marja Beemster is geen voorstander van centraliseren en/of specialiseren vanwege de uitgestrektheid van
het gebied.
Ted Moelker pleit er juist voor om te kijken naar wat de vier voormalige gemeenten bindt.
Jan Hooiveld wil dat de kernen zelf besluiten waarvoor ze willen gaan.
Volgens Joop Luten zijn de kernen het beste af als zij zich naar eigen inzicht zich kunnen ontwikkelen.
Punt 4 – Het creëren van een eigen cultureel verhaal van de gemeente – is reeds bestaand beleid.
Eind vorig jaar is gesproken over het Regionaal Cultuurprofiel Noord-Holland-Noord.
Vanaf 1 december 2019 is Jim Ligthart werkzaam als strategisch adviseur Cultuur voor de Alkmaar.
Er is een nota gereed van Common Ground Common Sense. Deze is nog niet bestuurlijk vastgesteld.
De wethouders van Alkmaar, Den Helder en Hoorn hebben een afspraak samen met CGCS. Daar zal een
bestuurlijke richting worden aangegeven, zodat deze met de gedeputeerde gecommuniceerd kan worden.
Aansluitend pakken ze de draad op richting de regio en culturele instellingen.
Tenslotte wordt afgesproken, dat punt 4 wordt herschreven (Actie: Ton van der Winden en Jan Hooiveld).
De punten 5 t/m 8 leveren verder geen discussie op.
Op pagina 12 bij het onderdeel schema’s en overzichten wordt erop gewezen, dat de opgevoerde cijfers
niet (kunnen) kloppen. De definitieve versie moet correcte cijfers bevatten (Actie: Ton van der Winden en
Jan Hooiveld).
Joop Luten pleit ervoor om de notitie te voorzien van het nodige fotomateriaal. Hij is bereid de helpende
hand te bieden (Actie: Joop Luten).
De aangepaste versie wordt geagendeerd voor de CPHK-vergadering van 9 december a.s. (Actie: Eric
Groot Antink)
6c. Netwerkbijeenkomst Muziek en scholen
Stand van zaken
De aanmelding voor deelname aan netwerkmiddag is tot 14 oktober als volgt: 6 vertegenwoordigers
van verschillende muziekverenigingen en 9 vertegenwoordigers van 8 scholen uit Hollands Kroon.
Verder nemen deel Francoise Kooistra (Triade) en de coördinator muziekschool Cultuurschuur.
Besloten is om de deelname vanuit de scholen te vergroten tot ruim meer dan de helft van de scholen, die
uitgenodigd zijn. Gemikt wordt op tenminste 12 scholen.
In verband met het aangescherpte coronabeleid wordt napraten met frisdrankje geschrapt van
programma.
‘Breez’ (Paula Ruiter) en ‘Winkels Harmonie’ onder voorbehoud (Wilma Beers) hebben
toegezegd een korte presentatie van een succesvol muziekproject te geven.
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Joop Luten heeft de technische wensen ten aanzien van geluid en beeld voor de netwerkmiddag doorgegeven aan technische staf van de Cultuurschuur.
Het eerste concept van de videoanimatie is gereed. Lengte is korter dan verwacht. Werkgroepleden zijn akkoord en tevreden. Enkele feitelijke onjuistheden in animatie worden nog gecorrigeerd.
De vijf aanbevelingen voor de discussie worden nog op 1 vel A4 gezet om uit te reiken aan de deelnemers
bij aanvang.
Verdere procedure
De verwachting is, dat niet alle scholen zullen deelnemen.
Conclusies en aanbevelingen van de netwerkmiddag worden schriftelijk voorgelegd aan de scholen
die niet hebben deelgenomen aan netwerkmiddag met het verzoek om deze conclusies te ondersteunen.
De scholen die niet reageren op dit verzoek zullen bezocht worden door een werkgroeplid met als doel
om in een gesprek met het hoofd of de interne cultuur coördinator alsnog ondersteuning te krijgen.
De werkgroep streeft naar maximale steun voor het plan (= uitkomst van netwerkmiddag)
Noot
De werkgroep Muziek & Onderwijs van het Cultuurplatform heeft de geplande netwerkmiddag van 25
oktober over inventarisatie activiteiten muziekverenigingen Holland Kroon voor alle scholen uitgesteld.
Ondanks dat de netwerkmiddag binnen alle covid-19 maatregelen kon plaatsvinden werd het beter geacht
om zo min mogelijk bijeenkomsten te organiseren. Alle betrokkenen zijn tijdig op de hoogte gebracht
6d. Cultureel Erfgoed
Onderzoek
Op 27 september a.s. heeft de beeldvormende vergadering plaatsgevonden
Het streven is erop gericht nog dit najaar de monumentenlijst vast te stellen.
Waddengebied:
Het Wieringer Eilandmuseum is partner bij het Projectplan aanvraag Waddenfonds 2021-2024 van
Boerderijenstichting Noord-Holland: "Karakteristieke boerderijen in het waddengebied" behoud door
ontwikkeling en kennisdeling van (stolp)boerderijen.
Erfgoededucatie
Recent stond op de website Fonds voor Cultuurparticipatie een interessant bericht over erfgoed educatie 5
(zie: https://cultuurparticipatie.nl/magazine/38/klein-museum-zet-erfgoededucatie-op-de-kaart ).
Een bestaand succesvol project in Kennemerland. Mooie combinatie van cultureel erfgoed en scholen.
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Subsidie aanvragen voor projecten in deze richting is nog mogelijk tot 11 december aanstaande.
Afgesproken wordt, dat dit onder de aandacht wordt gebracht van de scholen (Actie: André Lont).
Werkgroep Open Monumenten Dag (OMD) 2021
In het verleden vonden verschillende activiteiten plaats tijdens de OMD.
Bij de historische verenigingen, monumenteneigenaren en musea bestaat de behoefte hieraan in 2021
weer invulling te geven. Afgesproken wordt in mei 2021 hierover met de verschillende personen/verenigingen in gesprek te gaan. Tevens leent dit onderwerp zich uitstekend voor een netwerkdag.
(Actie: Eric Groot Antink en Joop Luten).
6e. Onderzoek naar bibliotheken in Hollands Kroon
Op 3 september is het voorstel om de subsidie van de Kopgroep Bibliotheek te verhogen met € 125.662, -aangehouden, in afwachting van een nadere onderbouwing.
Het Cultuurplatform legt de laatste hand aan een uitgebreid onderzoek naar het functioneren van
openbare bibliotheken in de gemeente Hollands Kroon. Binnenkort zal dit aan het gemeentebestuur
worden overhandigd als discussie- en beeldvormend document. In dit onderzoek is gebleken dat de
huidige subsidie aan Kopgroep Bibliotheken vanuit onze gemeente onvoldoende is om de meest minimale
functies van een bibliotheek te kunnen verwezenlijken. De vraag van Kopgroep Bibliotheken om in te
stemmen met een verhoging van ongeveer € 125.000 ziet het CPHK als een oproep om zelfs dit lage
niveau nog te kunnen vasthouden. Het CPHK ondersteunt daarom dit verzoek van harte en dringt bij de
gemeenteraad aan op een positief besluit. Afgesproken wordt, dat namens het CPHK een signaal wordt
afgeven richting de Gemeenteraad. (Actie: Ton van der Winden en Jan Hooiveld).
Tenslotte wordt ten aanzien van de voorliggende notitie opgemerkt, dat heldere keuzes node worden
gemist. Het CPHK gaat uiteindelijk voor keuze 2, hetgeen inhoudt teruggaan naar de ‘oude’ situatie.
De notitie wordt aangepast en (weer) geagendeerd voor de CPHK-vergadering op 9 december a.s. (Actie:
Ton van der Winden en Jan Hooiveld).
6f. Aanmoedigings- en cultuurprijs
Alle personen voor de jury zijn c.q. worden benaderd, zodat op 9 december a.s. de lijst kan worden
opgemaakt. Zodra die bekend zijn zal deze worden aangevuld met een gemeenteraadslid (Actie: Joop
Luten, André Lont, Ton van der Winden en Eric Groot Antink).
7. Wat kan het Cultuur Platform Hollands Kroon doen tijdens coronatijd?
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Naar het zich laat aanzien voldoen alleen Museum Jan Lont en Museum Oud-Anna Paulowna (deels) aan de
criteria om voor een bijdrage uit het Provinciale noodfonds culturele infrastructuur in aanmerking te komen.
Besluitvorming hieromtrent vindt plaats in oktober 2020.

8. Voorzitterschap CPHK
Joop Luten wordt bij acclamatie benoemd tot de nieuwe voorzitter van het CPHK.
Ton van der Winden blijft als plaatsvervanger fungeren.
Het afscheid van Margarite Smit en Ben Boekel, als respectievelijk voorzitter en lid, vindt op een later
tijdstip plaats in verband corona.
9. Datum en locatie volgend overleg
Woensdag 9 december 2020, aanvang 14.00 uur, Cultuurhuis De Kolk Lutjewinkel (onder voorbehoud
i.v.m. corona). Voor het 1e halfjaar 2021 wordt een vergaderschema opgesteld (Actie: Eric Groot Antink).
10. Rondvraag en sluiting
Ton van de Winden sluit om 22.30 uur de vergadering.
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