
Evaluatie 2020 Cultuurplatform 
 

Het Cultuurplatform (platform) is een door het college van burgemeester en wethouders 
ingestelde adviescommissie. Het platform kan gevraagd, maar ook ongevraagd een advies 
uitbrengen aan het gemeentebestuur (college en gemeenteraad). 
 

Samenstelling 
Het platform bestaat uit 10 leden. De leden hebben een relatie met de culturele sector 
(kunst, theater en literatuur) en/of met cultuurhistorie (historische verenigingen) en zijn lid 
van een culturele organisatie binnen de gemeente. 
In het afgelopen jaar zijn binnen het platform drie vacatures ontstaan  
 
De leden zijn: 
Cees van den Berg 
Greet Blokker 
Marianne Zwankhuizen 
Iris Klunder 
Peter Brouwer 
Rino Zonneveld (per 1 januari 2021 gestopt) 
Kees Zonneveld 
 
In 2020 hebben we afscheid genomen van Noam Ben Jacov, Marianne Visser en Eline 
Beentjes. 
 
In principe vergadert het platform met uitzondering van de maanden juli en augustus  
10 maal per jaar. Vanwege de Covid-19 maatregelen is het platform het afgelopen jaar 
slechts 6 maal fysiek bij elkaar geweest. De vergaderingen vinden wisselend plaats binnen de 
dorpskernen van de gemeente. 
 
Vanuit de gemeente is er ambtelijke ondersteuning, de beleidsambtenaar cultuur en de 
cultuurcoach. Er is een goed contact met de portefeuillehouder Cultuur. 
 
In september van het afgelopen jaar bereikte het platform het trieste bericht van het 
overlijden van Howard Krol. Howard is vanaf de oprichting van het Cultuurplatform tot en 
met 2017 lid geweest van het platform. Zijn inzet voor de culturele sector van de gemeente 
Castricum was en blijft van grote waarde. Howard stond aan de wieg van het Northsea 
Poetry festival, een fantastisch literair evenement.  
Wij blijven warme en fijne herinneringen houden aan Howard. In onze vergadering van 
september op De Woude hebben we daarbij stil gestaan. Met een culturele groet (woorden 
van Howard) van ons allen.  
 



Adviezen 
Ondanks de belemmeringen die de Corona pandemie met zich mee brengt, kan het platform 
met tevredenheid terugkijken op 2020. Op de volgende onderwerpen is door het platform 
een advies uitgebracht:  

- Subsidiebeleid, belangrijk vindt het platform dat daarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen structurele - en incidentele activiteiten. Informatie over de verschillende 
subsidieregelingenzijn duidelijk zichtbaar op de gemeentelijke website. 

- Beleidsnota Cultuur met kansen (cultuurnota). Het platform is inhoudelijk direct 
betrokken geweest bij de totstandkoming van de beleidsnota. Daarnaast heeft het 
platform haar zienswijze kenbaar gemaakt voorafgaand aan de behandeling van de 
nota in de gemeenteraad.  Er is uitvoering gegeven aan een door de raad 
vastgestelde motie om contact te zoeken met de ondernemersverenigingen binnen 
de gemeente. 

- Beleidsnota Erfgoed is van ons Allemaal (nota erfgoed). Ook hier is het platform 
direct betrokken geweest bij de totstandkoming van de beleidsnota. 

- Kadernota 2021. Naar aanleiding van de kadernota 2021 heeft het platform 
voorgesteld om rekening te houden met de beleidsvoornemens en daarmee ook de 
financiële consequenties voortvloeiende uit de nota Cultuur met kansen. Voorts is 
gevraagd om ten behoeve van de uitwerking van de nota Erfgoed is van ons Allemaal 
een groeimodel op te nemen richting de gewenste personele bezetting van twee 
formatieplaatsen. 

- Corona maatregelen. Het platform heeft gevraagd om een coulante houding bij de 
afwikkeling van de subsidies en de opgebouwde reserves buiten beschouwing te 
laten. Ook is gevraagd om kwijtschelding van huur en het instellen van een  
Cultuur Noodfonds. 

- Voordracht leden adviescommissie (Castricum op de kaart). Ten behoeve van de 
uitvoering van de subsidieregeling Castricum op de kaart komt er een afzonderlijke 
adviescommissie. Het platform heeft voor de commissie een aantal personen 
voorgedragen. 
 

Toekomst 
Het Cultuurplatform is een adviescommissie voor het college en geeft gevraagd en 
ongevraagd advies over het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid en cultuurhistorie. 
 
Voor 2021 staat op de rol om verbinding te zoeken met de Adviesraad Sociaal Domein, het 
platform Sport evenals de erfgoedcommissie. 
 
Prioriteit zal worden gegeven aan de Invulling van de binnen het platform ontstane 
vacatures. 
 
Castricum, januari 2021 
 
Cees van den Berg, 
voorzitter a.i. Cultuurplatform 
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