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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 30 oktober 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: 
Cultuurprofiel regio Twente 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten: 
1.    Kennis nemen van het cultuurprofiel Ruimte voor verbeelding van de regio Twente die voor de periode 
2021-2024 de basis vormt voor de regionale samenwerking tussen Twentse gemeenten, de provincie 
Overijssel en andere partners op het gebied van kunst en cultuur. 
2.    Instemmen met de visie zoals verwoord in het cultuurprofiel en de volgende thema’s als leidraad voor de 
regionale samenwerking: 
a.        Tijd en Ruimte 
b.        Traditie en Innovatie 
c.        Grenzeloos Twente 
3.    De in het cultuurprofiel opgenomen en uit te werken ambities en acties onderschrijven onder de 
randvoorwaarde dat voor wat betreft de verdere uitwerking, organisatie en uitvoering van de 
uitvoeringsagenda: 
a.        voor de eigen gemeentelijke rol, de bestaande bestuurlijke en ambtelijke capaciteit en bestaande 
budgetten de basis vormt. 
 b.       op basis van lokale prioriteiten en mogelijkheden per actie verschil tussen gemeenten mogelijk blijft 
voor wat betreft inhoud, tempo en bijdrage (menskracht, kennis, ervaring of budget). 
 c.       in die gevallen, waar afzonderlijke acties aanvullend gemeentelijk(e) inzet/budget nodig is, zal binnen 
het bestuurlijk overleg Cultuurregio Twente een nader voorstel worden voorbereid en ter besluitvorming aan 
uw college worden voorgelegd. 
4.  Wethouder Duursma mandateren om de aanbiedingsbrief aan de minister van OCW te ondertekenen.  
 
Toelichting 
De colleges van de 14 Twentse gemeenten hebben ingestemd met het cultuurprofiel van de regio Twente 
voor de periode 2021-2024. Het cultuurprofiel is een gemeenschappelijke visie op kunst, cultuur en media in 
Twente. Daarmee is een eerste belangrijke stap gezet in de ontwikkeling en uitvoering van een regionaal 
cultuurbeleid. 
Twente heeft een rijk cultureel ecosysteem, maar de kracht en de aanwezigheid van kunst, cultuur en media 
in onze regio kunnen nog beter worden benut. De beste manier om dit aan te pakken is vanuit een regionale 
blik, met een regionale visie. Een krachtenbundeling tussen culturele partners en betrokken overheden is 
nodig om het culturele ecosysteem van Twente te versterken, zodat meer mensen in Twente kunnen 

 



 

 

deelnemen aan cultuur. 
 
Cultuurprofiel regio Twente 
De minister van OCW heeft een aantal stedelijke regio’s, waaronder Twente, gevraagd om voor 1 november 
2018 een gezamenlijk profiel in te dienen. Zo kan de minister beter rekening houden met de samenstelling 
en de behoefte van de bevolking, de eigen culturele identiteit en het erfgoed van de regio bij de verdeling 
van rijkssubsidies. 
In de afgelopen maanden hebben de Twentse gemeenten samen met het culturele veld en de provincie 
Overijssel het cultuurprofiel opgesteld. Daarin staan drie thema’s beschreven waar de cultuurregio Twente 
de komende jaren op in gaat zetten: tijd en ruimte, traditie en innovatie en grenzeloos Twente. Deze thema’s 
omvatten het geheel van het culturele ecosysteem en geven richting aan de toekomst. Ze dienen als kader 
voor het regionale cultuurbeleid dat de komende jaren verder wordt ontwikkeld en worden door ons gezien 
als een logisch vervolg op lokale ontwikkelen. We staan dus pas aan het begin! 
 
Vervolg 
Gedurende het proces tot nu toe hebben we een groot enthousiasme en betrokkenheid bemerkt in de 
culturele sector. Er zijn contacten gemaakt, netwerken opgezet en mogelijke samenwerkingen besproken. 
We willen de huidige werkwijze dan ook de komende tijd voortzetten in het traject richting een 
uitvoeringsagenda. 
Uitgangspunt voor het vervolg blijft het co-creatie proces; gezamenlijk komen tot een concrete agenda voor 
de cultuurregio Twente. Nog voor het einde van het jaar organiseren we wederom een bijeenkomst waar het 
gehele veld, de gemeenten en de provincie voor worden uitgenodigd. Daar willen we niet alleen bespreken 
hoe we met het profiel verder gaan, maar ook inspireren door aansprekende voorbeelden van reeds 
bestaande samenwerkingen te tonen. Zodat wat in gang is gezet een impuls krijgt en de energie die er reeds  
is levend wordt gehouden.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
De colleges van de 14 Twentse gemeenten hebben ingestemd met het cultuurprofiel van de regio Twente 
voor de periode 2021-2024. Het cultuurprofiel is een gemeenschappelijke visie op kunst, cultuur en media in 
Twente. Daarmee is een eerste belangrijke stap gezet in de ontwikkeling en uitvoering van een regionaal 
cultuurbeleid. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


