
 

 
 
 
 
Opdracht Stadsdichter Oldenzaal 2018-2020 
 
 

1. De stadsdichter van Oldenzaal is een onafhankelijk instituut dat in 2009 is 
ingesteld door de gemeente Oldenzaal, op initiatief van de Commissie 
Stadsdichter Oldenzaal. Deze bestaat momenteel uit een vertegenwoordiging van 
Impuls,  Boekhandel Broekhuis en de Bibliotheek Oldenzaal. Doel van de 
stadsdichter is de inwoners van Oldenzaal op literaire wijze aan het denken te 
zetten, door stil te staan bij zaken uit het heden en verleden die de stad aangaan. 

 
2. ………………. is op 22 juni 2018 aangesteld als stadsdichter van Oldenzaal voor een 

periode van twee jaar. De benoemingstermijn eindigt op of nabij 22 juni 2020. 
 

3. De stadsdichter schrijft in die periode gedichten over Oldenzaal, waarvan enkele 
in opdracht van het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal. De 
gedichten zijn het intellectuele eigendom van de stadsdichter, maar de gemeente 
Oldenzaal heeft voor onbepaalde tijd het onbeperkte recht om de gedichten te 
publiceren. 

 
4. De stadsdichter geniet een grote vrijheid om kritisch te reageren op 

ontwikkelingen in de Oldenzaalse samenleving. Dat gebeurt opbouwend en op een 
wijze die aansprekend is voor grote delen van de bevolking, niet kwetsend of 
discriminerend voor personen of groepen in de samenleving.                                        
Gemeente Oldenzaal en de Commissie Stadsdichter Oldenzaal dragen geen 
aansprakelijkheid voor de inhoud en strekking van de gedichten van de 
stadsdichter. 

 
5. De stadsdichter treedt op verzoek op bij een aantal lokale activiteiten, waaronder 

enkele op verzoek van de gemeente Oldenzaal. 
 

6. De stadsdichter ontvangt tijdens zijn/haar benoemingstermijn per gedicht een 
vergoeding, voor maximaal 12 gedichten. Dit is inclusief enkele gedichten in 
opdracht van de gemeente en enkele voordrachten bij lokale activiteiten. De 
stadsdichter heeft de vrijheid om – zonder dat er een vergoeding tegenover staat 
– meer dan 12 stadsgedichten te schrijven.  

 
7. In overleg kan de stadsdichter zich laten coachen door een oud-stadsdichter.  

 
8. De communicatie rondom de activiteiten van de stadsdichter en de publicatie van 

de gedichten verloopt via de Commissie Stadsdichter Oldenzaal en/of de 
stadsdichter zelf. 
 

9. De leden van de Commissie Stadsdichter Oldenzaal hebben het recht om de 
gedichten als eerste te publiceren, behoudens enkele gedichten die in opdracht 
van het college van B en W worden geschreven.  


