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Onderwerp:
Adviesbrief Burgerinitiatief Dorpsdichters

Geachte leden van de raad,

In deze brief informeren wij u over het advies vanuit het college met betrekking tot het burgerinitiatief 
Dorpsdichters.

Aanleiding
Begin december 2022 is het burgerinitiatief dorpsdichters ontvangen met het volgende verzoek:  
‘Het burgerinitiatief dorpsdichter over te nemen en derhalve;
a.     een dorpsdichter aan te stellen voor de gemeente Houten;
b.     de dorpsdichter via twee jaarlijkse verkiezingen aan te laten wijzen door een jury;
c.     de dorpsdichter een (organisatie)vergoeding toe te kennen van 6.000 euro.’

Op 10 januari 2023 heeft de raad het college gevraagd om binnen 30 dagen advies uit te brengen.

Afwegingen
Het College draagt de dichtkunst een warm hart toe en heeft de dorpsdichters Anja Tekelenburg, 
Danny Keff, Christel van Vliet en Nico Kroes de laatste jaren al op veel plekken in Houten ontmoet. Er 
zijn door hen mooie gedichten geschreven en voorgelezen de afgelopen jaren. Het programma 
‘Poezie aan de Slinger‘ trekt veel bezoekers, ook van buiten Houten. 

Het bevorderen van de dichtkunst in Houten wil het college stimuleren door de – zelfbenoemde – 
Dorpsdichters de weg te wijzen in de Houtense reguliere subsidiestructuur. 

Vanuit de Houtense visie op cultuur staat cultureel ondernemerschap centraal. Daarvoor zijn 
financiële middelen via verschillende fondsen beschikbaar. De mogelijkheden van het Cultuurfonds en 
het Evenementenfonds voorzien in een kwaliteitstoets en een wijze van verantwoorden, zoals dit in 
Houten door culturele verenigingen en clubs gebruikelijk is. Jaarlijks is een budget van bijna €50.000 
bij het Cultuurfonds en bij het Evenementenfonds beschikbaar. Aanvragen zijn voorzien van een 
inhoudelijk plan, planning en begroting inclusief dekkingsplan. Ook de Dorpsdichters kunnen voor hun 
activiteiten gebruik maken van de reguliere subsidiemogelijkheden. Onze ambtenaar beleidsadviseur 
cultuur of de cultuurmakelaar van Aan de Slinger ondersteunt zo gewenst het aanvraagproces. 
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Hoewel het burgerinitiatief heel sympathiek is, en het College participatie hoog in het vaandel heeft 
staan, adviseren wij niet over te gaan op het aanstellen van een geformaliseerde Houtense 
Dorpsdichter of een team van Dorpsdichters. De reden daarvoor ligt in de Houtense visie op cultuur 
en aanpak van culturele initiatieven. 

Kunst- of culturele initiatieven komen in Houten veelal vanuit de samenleving en hebben daarom een 
bijzondere waarde. Zo krijgen inwoners stem, kleur, vorm en wordt hun geluid gehoord en gedeeld. 
Wanneer er wel een team van Dorpsdichters aangesteld wordt in opdracht van de gemeente betekent 
dit ook directe aansturing of opdrachten vanuit het bestuur. Hier hebben de Dorpsdichters in hun 
initiatief en toelichting specifiek om gevraagd, namelijk om in opdracht gedichten te leveren bij voor de 
gemeente belangrijke momenten zoals herdenking of afscheid. Deze aansturing op inhoud en kwaliteit 
van cultuurproducten ‘van bovenaf’ vindt het college onwenselijk en niet passend bij de Houtense visie 
en culturele infrastructuur ‘van onderop’. 

De wens van de Dorpsdichters om een formele rol te krijgen, wordt op basis van bovenstaande 
argumenten niet aan de raad geadviseerd door het College. Wel onderschrijft het College het belang 
van het werken met gedichten, met name in het onderwijs en/of samenleving en zal daar waar 
mogelijk aandacht voor vragen. De projecten van Kunst Centraal, Bibliotheek Lek en IJssel en 
Educatie aan de Slinger kunnen daar op verzoek van de scholen concreet in ondersteunen.

Het college blijft de doorontwikkeling van het veelkleurig palet van poëzie en dichtkunst vanuit de 
huidige Dorpsdichters in haar uitingen op straat, in Houtens Nieuws, hun website en het theater graag 
stimuleren. In de hoop dat de Dorpsdichters hun inzet bij subsidieaanvragen blijven herhalen. Dit 
verrijkt de Houtense samenleving nu en in de toekomst.

Wat betekent dit voor de raad 
Het burgerinitiatief ‘Dorpsdichters’ wordt in één van de eerstvolgende raadsvergaderingen behandeld. 
De gemeenteraad beslist over het wel of niet overnemen van het burgerinitiatief. 

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met J. Terlunen via telefoonnummer (030) - 
63 92 611.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders
de secretaris, de burgemeester,

A.J. Barink G.P. Isabella

Bijlagen:
Burgerinitiatief voorstel Dorpsdichter
Profielschets en werkzaamheden Dorpsdichter
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