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Advies over het cultureel vermogen van Gouda: Cultuurnota 2018-2022 
 

Met interesse heeft de GAB de Cultuurnota gelezen. 

Het is een mooi streven de cultuur in Gouda verder vorm te geven en waar mogelijk uit te bouwen, 

en bereikbaar te maken voor alle inwoners van Gouda.  

In het kader van het geratificeerde VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking, en 

de uitbreiding van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap/chronische ziekte met 

goederen en diensten, ligt er voor de gemeente een duidelijke taak om culturele instellingen volledig 

toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke 

toegankelijkheid1, maar ook om de toegankelijkheid van communicatie en informatie2.  In alle 

gevallen geldt dat de belangrijke openbare gebruiksruimtes in de gebouwen zelfstandig toegankelijk 

moeten zijn voor mensen met een beperking, zoals in de cultuurnota op bladzijde 22 wordt 

aangegeven. Daarnaast is er ook aandacht nodig voor de toegankelijkheid van culturele 

evenementen zoals de Keramiekdagen, de Atelierroute, en de themajaren in het kader van 750 jaar 

Gouda. 

Helaas is het met de toegankelijkheid van veel culturele instellingen die in de cultuurnota worden 

genoemd, slecht gesteld. Hoewel de gemeente op bladzijde 22 stelt dat er al geïnvesteerd is in het 

vergroten van de toegankelijkheid van culturele gebouwen en maatregelen zijn getroffen, blijkt dit 

niet uit de onderzoeken die de GAB in de afgelopen jaren heeft verricht. 

Op basis van deze toegankelijkheidsonderzoeken en de rapportages, is gebleken dat o.a. het 

Cultuurhuis, de Goudse musea, de Firma van Drie, Cinema Gouda, het Filmhuis, SoWhat!, de Plug-in 

bibliotheek, maar ook zelfstandige ondernemers zoals bijvoorbeeld de Kunstuitleen Gouda en Arti 

Legi, beperkt tot niet toegankelijk zijn. Bij vrijwel alle organisaties ontbreekt informatie over de 

toegankelijkheid op hun website. 

Op basis van de aanbevelingen uit de toegankelijkheidrapportages heeft het de GAB veel tijd en 

uithoudingsvermogen kost om op sommige locaties enkele verbeteringen voor elkaar te krijgen, 

zonder dat de gebouwen daarmee optimaal toegankelijk zijn geworden. 

Op 3 februari 2016 heeft de Goudse gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college 

gevraagd wordt uitvoering te geven aan het VN-verdrag. Daarop heeft het college in december 2016 

o.a. besloten om te gaan werken aan een inclusieve samenleving door elk beleidsvoorstel te toetsen 

aan de gevolgen voor mensen met een beperking, en verder te werken aan de toegankelijkheid van 

gemeentelijke gebouwen. 

                                                           
1 onder toegankelijkheid verstaan we bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar 
2 bijvoorbeeld een toegankelijke website, klantvriendelijkheid, dienstverlening, bewegwijzering e.d. 
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Zoals in de cultuurnota wordt aangegeven wordt het cultuurbeleid in belangrijke mate gerealiseerd 

door middel van subsidies. Alle gesubsidieerde culturele voorzieningen zijn gehuisvest in 

gemeentelijk vastgoed. Met investeringen in de activiteiten van de betrokken culturele organisaties 

en in het gemeentelijk vastgoed waarin ze gehuisvest zijn, wil de gemeente de gewenste 

maatschappelijke effecten van cultuur, voor de samenleving en voor het individu, laten realiseren.  

De gemeente heeft hiermee een krachtig instrument in handen om te bewerkstelligen dat de 

culturele voorzieningen ook bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor mensen met een 

beperking.  

Met het oog op het bovenstaande afspraken en uitgangspunten adviseert de GAB het volgende: 

 

Aanbeveling 1  

Toets de culturele infrastructuur die in hoofdstuk 2 van de cultuurnota wordt beschreven, aan de 

uitgangspunten van het VN-verdrag, waaronder de toegankelijkheid. Maak daarbij gebruik van de 

bestaande toegankelijkheidrapportages van de GAB. 

 

Aanbeveling 2  

Stel op basis daarvan een actieprogramma op om de toegankelijkheid van de gesubsidieerde 

culturele instellingen in Gouda, die allen gehuisvest zijn in gemeentelijk vastgoed, te verbeteren. Doe 

dit samen met de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking. Maak hiervoor een planning 

per gebouw wanneer en hoe het volledig toegankelijk gemaakt wordt. Neem de verbeterpunten op 

in de prestatie-afspraken met de gesubsidieerde voorzieningen. 

 

Aanbeveling 3 

Stel toegankelijkheid als voorwaarde bij subsidieverstrekking en vergunningverlening aan culturele 

evenementen en zelfstandige culturele ondernemers. Houd hierbij als maatstaf het Handboek voor 

Toegankelijkheid aan. 

 

Aanbeveling 4  

Zorg dat vanaf het eerste moment bij nieuwbouw of verbouwing van culturele gebouwen, of bij grote 

culturele evenementen, mensen met een beperking gedurende het hele proces betrokken worden, 

opdat invulling kan worden gegeven aan hun wensen en mensen met een beperking zo volledig 

mogelijk kunnen participeren. Op deze manier kunnen reparatiekosten achteraf voorkomen worden. 

De GAB kan deze adviesrol vervullen. 

 

 

 

Gouda, 6 april 2017 
 


