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  Geacht bestuur Stichting De Stad Verbeeldt,   

Hartelijk dank voor de toezending van uw petitie voor het Cultureel Perspectief Zwolle 

2040. Het college waardeert de inzet van uw stichting zeer. Wij kennen u als een warm 

pleitbezorger voor visual storytelling, een kunstvorm die steeds meer waardering verdient 

en erkenning krijgt. U werkt daarbij inmiddels samen met een groot netwerk van culturele 

en maatschappelijke instellingen, cultuurmakers, het onderwijs en het bedrijfsleven. Uw 

programmamanager mevrouw Fieke van ’t Riet onderneemt tal van culturele initiatieven, 

zoals foto-exposities waarvan onze inwoners en bezoekers volop genieten. Zij heeft 

namens uw stichting meerdere keren ingesproken in de gemeenteraad en meegedaan 

met onze participatiesessies. De kracht van uw samenwerking blijkt ook uit het grote 

aantal van 222 kunstenaars en cultuurmakers die de petitie hebben ondertekend. Samen 

met u dragen zij de kunst en cultuur in Zwolle een warm hart toe.  

 

U pleit ervoor om de volgende uitgangspunten te overwegen bij de raadsbehandeling van 

onze Uitvoeringsagenda (samengevat): 1) betaalbare accommodatie- en 

expositieruimtes; 2) betaalbare kantoor- en atelierruimtes; 3) een “Centrum voor Visual 

Storytelling”; 4) investering in het culturele middensegment; 5) culturele hotspots in de 

stad. Uw drijfveren voor de petitie zijn ingegeven door de praktijk. U organiseert sinds 

2015 tentoonstellingen over fotografie, maar kunt daarbij geen gebruik maken van een 

vaste eigen standplaats of een geschikte expositieruimte. Als een stadsnomade bent u 

gedwongen steeds op zoek te gaan naar nieuwe expositiemogelijkheden. Ik ben mij ervan 

bewust dat dit veel energie vraagt en extra kosten met zich brengt. 

 

Uw pleidooi sluit goed aan op de knelpunten die wij hebben genoemd in het Cultureel 

Perspectief en de verbeteringen die wij willen aanbrengen. Wij vragen aan de 

gemeenteraad om 1 miljoen euro extra middelen voor de cultuursector. Deze middelen 

zijn nodig om de basisinfrastructuur op orde te brengen. Hier zal het door u genoemde 

middensegment van profiteren, zodanig dat een aantrekkelijker cultureel klimaat ontstaat. 

Als eerste fase van beleidsuitvoering concentreren wij ons de komende twee à drie jaar 
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op drie specifieke aandachtsgebieden, te weten 1) ruimte om te creëren; 2) makers in de 

podiumkunsten; 3) talentontwikkeling. Concreet stellen wij in 2022 budget beschikbaar 

voor de Anningahof en het Academiehuis. Met beiden wordt overlegd om voor 

kunstenaars uit het middensegment meer expositiemogelijkheden te bieden. In deze fase 

wordt verder vooral gekeken naar welke mogelijkheden zich voordoen voor nieuwe 

atelier- en expositielocaties (de door u genoemde hotspots).  

 

Uw wens voor een Centrum voor Visual Storytelling is een prachtige ambitie, die wij graag 

omarmen. Wellicht kan in een volgende fase, al naar gelang de kansen die zich dan 

voordoen, de mogelijkheden van realisatie worden afgewogen. 

 

U vraagt om structurele subsidies voor de komende vier jaar voor het culturele 

middensegment. Dankzij de vergroting van het cultuurbudget kunnen wij meer 

gezelschappen dan voorheen subsidiëren. Het budget van onze subsidieregelingen 

Cultuur & Kwaliteit en Artpitch038 wordt bovendien verhoogd, zodat meer aanvragen van 

kunstenaars en cultuurmakers kunnen worden gehonoreerd. Daarnaast vragen wij aan 

onze culturele instellingen om te handelen in de geest van de Fair Practice Code.  

 

Wij realiseren ons dat wij op weg naar 2040 nu de eerste stappen gaan zetten. Wij zijn 

er trots op samen met de culturele instellingen en de cultuurmakers het Cultureel 

Perspectief te hebben gemaakt. Zo heeft een deel van uw petitieondertekenaars actief 

meegedaan. Wij willen graag in de komende jaren gezamenlijk blijven werken aan het 

beleid voor kunst en cultuur. Wij beschouwen uw petitie dan ook als steun voor de keuzes 

die wij hebben gemaakt en de weg die wij willen gaan. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Monique Schuttenbeld 

Wethouder Cultuur 

 


