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Vervolgstappen toekennen extra subsidie LR aan UCK 

 

Omdat het nog om budget van 2014 gaat en UCK dit moet aanvragen moet er snel 

gehandeld worden: 

- Week 8 dec - Informeren college 

- week van 8 dec - UCK informeren. 

Vorm: gesprek Wethouder met directeur en RvT UCK, waarin hij toelicht waarom hij 

subsidie wil verlenen en waar deze voor bedoeld is 

- Week 8/15 dec - Brief ter informatie van de commissie wordt verstuurd 

- Week 8/15 dec - UCK vraagt subsidie aan 

- Week 8/15 dec - Persbericht uitsturen 

 

 

Mogelijkheid? 

Een tweede reden om snel te handelen is dat er nog steeds een bezwaarprocedure loopt bij 

de rechtbank waarvoor 8 dec een zitting is gepland. Met toekennen van extra subsidie kan 

deze zitting waarschijnlijk vervallen. Dan zou gesprek met UCK echter nog deze week (1 

dec) gehouden moeten worden. Dit lijkt niet meer haalbaar? 

 

 

Aanvullende eisen over inrichting organisatie bij toekenning extra subsidie 

Hierover het volgende juridisch advies: 

Voor wat betreft het stellen van voorwaarden over de inrichting van een aanvrager, hier zou 

ik terughoudend mee omgaan. Afgezien van het feit dat wij door middel van de governance 

code al eisen stellen aan de inrichting, betekent een directe concrete bemoeienis zoals deze, 

dat je hiervoor bij het beëindigen van de subsidierelatie ook verantwoordelijk wordt. Dan 

kunnen ze bijvoorbeeld stellen dat de verplichting van ons een nieuwe directeur te 

benoemen tot extra kosten heeft geleid. Hetzelfde principe geldt bijvoorbeeld ook voor het 

verplicht stellen van een cao. 

 

Conclusie: afgezien van de basale vereisten uit de governance code bemoeien wij ons niet 

met de inrichting van de aanvrager. Doen we dit wel dan worden we en blijven we hier 

financieel en juridisch voor verantwoordelijk. 
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Voorbereiding bestuurlijk gesprek met UCK op 3 maart 12:00-13:00 

 

Aanwezig bij het gesprek zullen zijn: 

UCK:  (voorzitte  en  

Gemeente: Wethouders Lintmeijer en Kreijkamp,  

 

Doel van het gesprek: Het gesprek is door het UCK gewenst. Gemeente en UCK zijn het niet eens de 

reorganisatieplannen van het UCK. UCK wil haar zorg en mening graag op bestuurlijk niveau 

ventileren en wil van de wethouders horen hoe de gemeente over de situatie denkt. 

Daarnaast willen ze graag bespreken dat besluitvorming over de middelen voor het coördinatiepunt en 

de amateurkunsteducatie niet uitgesteld mogen worden. 

 

Inleiding 

Na besluitvorming in juni vorig jaar over de wijziging van het stelsel is UCK aan de slag gegaan met 

het maken van plannen om te reorganiseren. De plannen moeten ook de basis zijn voor de 

subsidiering in de omwentelingsperiode 2014/2017. In de periode september 2013 t/m december 2013 

zijn met het UCK gesprekken gevoerd over de plannen die zij hebben ingediend. 

 

Gemeente en UCK zijn het niet eens over de genomen maatregelen van het UCK. Gemeente vindt de 

ingediende plannen onvoldoende. 

Kern van de argumentatie van de gemeente: de plannen voldoen niet aan de opdracht omdat het UCK 

subsidie in de berekeningen betrekt waar ze niet op kunnen rekenen of zeggen met de opdracht niet 

uit te komen en de frictiekosten waar ze voor komen te staan niet te kunnen betalen. Ze willen dat de 

gemeente die dan betaalt. De maatregelen en plannen van het UCK zijn niet vergaand en scherp 

genoeg. 

 

UCK geeft aan te doen wat ze kunnen en geen andere mogelijkheden te zien. 

 

Eind december is besloten wel te subsidiëren voor 2014, maar zijn een aantal voorwaarden gesteld en 

wordt er gewerkt met blokkades. 

 

De laatste ontwikkeling is dat UCK nu zegt hulp te willen ontvangen van de gemeente (met name 

BMC) om dan maar aan te geven welke maatregelen dan nog genomen moeten worden, want er 

bestaan bij de gemeente verkeerde beelden over de maatregelen die het UCK wel neemt.  

 

Vanwege de tijd die verstreken is, waardoor te behalen effecten van te nemen maatregelen binnen de 

beoogde tijd steeds kleiner worden heeft de gemeente dit geweigerd. De argumenten en voorstellen 

voor aanscherping van de maatregelen zijn in eerdere gesprekken aan de orde geweest. Het 

reorganisatie plan blijft de verantwoordelijkheid van het UCK. UCK legt de weigering om nu over de 

inhoud van de plannen aan tafel te gaan uit als: "wij doen alle moeite om uit een juridisch conflict te 

blijven en de: gemeente wil ons niet helpen en laat ons zitten". 

 

 

Overleg- en documenthistorie 

 

datum actie 

5-9 UCK biedt de gemeente vertrouwelijk een concept beleids- en reorganisatieplan aan 

9-9 Informatief en verkennend overleg op de plannen door gemeente  en  

 (BMC, ingehuurd ter advisering van de gemeente) en UCK.  

20-9 Per mail een reactie van de gemeente op gesprek en stukken naar UCK,  

gemaild 

Kern van de reactie: er worden een aantal goede stappen gezet (vooral de verhouding 

lesgebonden niet lesgebonden uren van de docenten), maar is het genoeg en is ambitie 

wel realistisch. De aanname dat 65% uit het onderwijs kan worden terugverdiend is erg 

hoog en niet onderbouwd. Ook wordt gerekend met de 150.000 en 300.000 subsidie die 

beschikbaar zijn voor makelpunt en amateurkunst in de wijken. Er moet een plan komen 

waar deze twee laatste bedragen buiten beschouwing worden gelaten. 

Eind sep Gepland vervolgoverleg met UCK over aangepaste plannen verzet op verzoek UCK naar 

begin oktober 



2 oktober Gemeente ontvangt versie van de plannen die met OR is besproken en de volgende dag 

aan het personeel wordt uitgereikt 

7 oktober Verkennend overleg over de aangepaste plannen. 

Kern van de vragen van de gemeente. Er wordt nog steeds gerekend met de extra 

450.000, de hoge aanname van terugverdienen uit het onderwijs en de kosten voor de 

overhead zijn niet duidelijk 

20 

oktober 

Uitgebreid memo naar het UCK verstuurd met gemeentelijk reactie op de plannen en 

gesprekken. Dit memo eindigt met de volgende vragen 
Het college vertrouwt er op dat het UCK haar plannen verder zal uitwerken en daarbij 
rekening zou houden met de reacties die in deze memo verwoord zijn". Het college 
vraagt het UCK voor 15 november2013 de volgende zaken aan e leveren:  

 uitwerking van de plannen op basis van een structurele subsidie van € 950.000 
voor amateurkunst; 

 een overzicht van de gekapitaliseerde risico’s; 

 accountantsverklaring van huisaccountant Van Herwijnen op het reorganisatieplan 
en onderliggende aannames; waarbij rekening wordt gehouden met eventuele 
risico’s indien het UCK optreedt als bouwheer van verbouwingen van de locatie 
Domplein en waarin het eigen vermogen indien mogelijk betrokken wordt; de 
concrete vraagstelling luidt: “Is het reorganisatieplan zodanig solide dat de 
continuïteit van UCK niet in gevaar komt?” 

inzicht geven in de integrale kostprijs voor cultuuronderwijs en amateurkunst en 

daarbinnen een verdeling van het onderdeel directe kosten en indirecte kosten 

15 

november 

UCK levert aangepaste plannen. 

25 

november 

Overleg gemeente (  en UCK ,  

(financiën UCK) en accountant. 

Strekking van het overleg. De plannen zijn nog te weinig aangepast, het UCK rekent nog 

steeds op extra subsidie of bijpassen van de frictiekosten door de gemeente. Dit is voor 

de gemeente niet acceptabel. 

17 

december 

Als reactie op het overleg en de plannen stuur de gemeente bijgaande brief naar het 

UCK. Besloten wordt 2014 te subsidiëren onder voorwaarden onder voorwaarden. Deze 

zijn: 

Voor de subsidie voor 2014 vraagt het college een schriftelijke toezegging dat het UCK 

alle benodigde maatregelen zal nemen om een sluitende meerjarenbegroting voor 4 jaar 

te presenteren, gebaseerd op € 950.000 subsidie voor amateurkunst. De blokkade voor 

het tweede kwartaal van 2014 zal op basis van uw toezegging worden opgeheven. Wij 

vragen u voorts de maatregelen nader uit te werken en voor 20 maart 2014 op schrift aan 

het college aan te leveren. 

  

Vanaf het derde kwartaal van 2014 dient het UCK om de blokkade op te heffen telkens 1 

maand voor het afsluiten van een kwartaal de door het UCK genomen en nog te nemen 

maatregelen en de voortgang en de effectiviteit van deze maatregelen schriftelijk toe te 

lichten. De maatregelen dienen gericht te zijn op een structurele jaarlijkse gemeentelijke 

subsidie voor amateurkunst ter hoogte van € 950.000. Tevens dienen deze maatregelen 

gericht te zijn op een sluitende meerjarenbegroting voor een periode van 4 jaar.  

 

Gemeente verzoekt ook dat UCK een subsidieaanvraag indient, anders kan niet beschikt 

worden. 

 

20 

december 

UCK vraagt met uitgebreide "toelichting" subsidie aan 

Week 6 

januari 

Beschikking voor 2014 waarin dezelfde voorwaarden opgenomen zoals in de brief aan 

het UCK is gemeld. 

5 februari  stuur mail waarin hij verzoekt om nogmaals met gemeente en vooral BMC om tafel 

te gaan. Zodat BMC kan aangeven welke maatregelen dan nu toch genomen moeten 

worden. 

Gemeente heeft telefonische gemeld niet opnieuw om tafel te willen omdat de 

gesprekken hierover al zijn geweest. 
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Geachte , 

 

In deze brief blikken wij terug op ons gesprek van 25 november jl en geven wij tevens een toelichting 

op de blokkades die wij instellen voor het verlenen van de subsidie aan het UCK over het jaar 2014. 

 

Bij dit gesprek waren naast u, namens het UCK,  en  (ALH 

Van Herwijnen & co) aanwezig. De gemeente Utrecht was vertegenwoordigd door  

,  en  (BMC). 

 

In het gesprek van 25 november jl. met hebben wij u laten weten waardering te hebben voor het werk 

van het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) en de persoonlijke inzet van u en uw medewerkers. 

Het college ziet het UCK als belangrijke speler op het gebied van amateurkunstaanbod en op het vlak 

van aanbod voor de scholen in de gemeente Utrecht. Het UCK heeft veel werk verzet in het kader van 

de reorganisatie. Wij hebben 25 november met u besproken dat dit echter niet afdoende is. Wij hebben 

in het gesprek aangegeven dat het UCK (nog) meer zou kunnen ‘doorpakken’ en wij hebben daarbij 

gewaarschuwd dat de factor tijd daarbij een essentieel aspect is. Tevens hebben wij benadrukt dat het 

UCK verantwoordelijk is voor de te nemen maatregelen en de consequenties daarvan. 

 

Het UCK lijkt te rekenen op extra financiële middelen van de gemeente: ofwel structureel (€ 450.000 

per jaar), ofwel incidenteel (eenmalige bijdrage in de frictiekosten, maximaal € 752.800). 

 

Wij hebben in het gesprek benadrukt dat het UCK niet op deze middelen kan rekenen, om de volgende 

redenen: 

1) De verlening van de volgende structurele subsidies voor amateurkunst heeft nog niet 

plaatsgevonden:  

o € 150.000 voor het Makelpunt (subsidie beschikbaar vanaf 1 augustus 2014): in 

een traject met de scholen en culturele instellingen wordt besproken waar de taak 

van het Makelpunt het beste neergelegd kan worden. Het college stuurt hier niet in, 

maar is van mening dat het werkveld zelf de ruimte moet hebben een vorm te 

vinden voor het Makelpunt. 

o Maximaal € 300.000 voor amateurkunst in de wijk (subsidie beschikbaar vanaf 1 

augustus 2017). Besluitvorming hierover volgt binnenkort in de vergadering van het 
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4 september 2012 
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Toelichting transitieproces culturele instellingen  
 
 
 
Met deze brief geef ik u graag een toelichting op het transitieproces van het Koorenhuis en Culturalis, zoals 
dat nu is ingezet in aanloop naar het nieuwe Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016. Ik  
betreur dat recente berichtgeving in de media, ook met betrekking tot het Museon, tot misverstanden heeft 
geleid. Die neem ik graag bij u weg. 
 
Vooraf merk ik graag op dat vanaf de presentatie van het advies Hirsch Ballin intensieve en constructieve 
gesprekken met de directies, de Raden van Toezicht en besturen van de instellingen zijn gevoerd. Er is 
consensus over het gewenste einddoel, namelijk de cultuureducatie in Den Haag te borgen voor de 
toekomst. Het is niet voor niets dat de wethouder van onderwijs en dienstverlening en ik nu werken aan het 
Deltaplan Cultuureducatie.  
 
Graag schets ik u eerst de doorlopen procedure. In het op 19 juni jl. door het college vastgestelde 
Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2013-2016 wordt een nieuwe organisatiestructuur cultuureducatie 
en -participatie voorgesteld, waarvan de hoofdlijnen in hoofdstuk 2 uiteen worden gezet. In deze nieuwe 
structuur worden de huidige taken van het Koorenhuis en Culturalis bij drie organisaties ondergebracht 
(expertisecentrum, wijktheater Hobbemastraat en een organisatie bestaande uit de kunstschool, 
serviceorganisatie cultuurparticipatie en het subsidieloket amateurkunst). De bedoeling is dat het 
Koorenhuis en Culturalis hun beider taken bij deze drie organisaties onderbrengen en als zodanig op deze 
nieuwe voet verder gaan.  
 
De subsidieaanvragen van het Koorenhuis en Culturalis zoals deze nu bestaan, zijn op grond van de 
negatieve beoordeling van de adviescommissie Hirsch Ballin afgewezen, onder verwijzing naar de 
gereserveerde middelen voor de nieuwe organisatiestructuur. De huidige organisatie van het Koorenhuis 
dient te worden afgebouwd, waarbij een aantal taken bij de nieuwe organisaties wordt ondergebracht. 
Terzijde zij opgemerkt dat er niets op tegen is een van de nieuwe organisaties uit de nieuwe structuur 
opnieuw de naam Koorenhuis te laten dragen. 
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Voor een deel van de medewerkers komt dat neer op een beëindiging van de dienstbetrekking bij de 
huidige organisatie en een gelijktijdige aanstelling bij de nieuwe organisatie. Voor de overige werknemers 
verwacht de gemeente een zorgvuldig sociaal plan, waarbij lestaken voor het niet langer gesubsidieerde 
cursusaanbod zoveel mogelijk kunnen worden voortgezet. Dat zal dus gaan om de medewerkers die 
verantwoordelijk zijn voor het cursusaanbod voor volwassenen.  
 
De transitie van het Koorenhuis en Culturalis is een omvangrijke operatie, die waarschijnlijk op 1 januari 
2013 niet voltooid is. Daarom is bij de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan bepaald dat de voor de 
nieuwe organisatie gereserveerde middelen vanaf 1 januari 2013 tot medio zomer 2013 ook door de huidige 
organisaties Koorenhuis en Culturalis mogen worden aangewend voor het afronden van het lopende 
seizoen. Dus ook cursussen voor volwassenen zullen gewoon worden afgemaakt. Let wel, voor de nieuwe 
organisatiestructuur is vanaf 1 januari 2013 in totaal het volgende gereserveerd: € 980.000 voor het 
expertisecentrum, € 2,7 mln. voor de kunstschool etc., en € 480.000 voor het wijktheater Hobbemastraat.  
 
Op dit moment werken Koorenhuis en Culturalis samen met de gemeente een toekomstverkenning op 
hoofdlijnen uit. Deze toekomstverkenning moet leiden tot het aangepaste bedrijfsplan op basis waarvan we 
de in het nieuwe meerjarenbeleidsplan gereserveerde middelen kunnen inzetten voor de nieuwe 
organisatiestructuur cultuureducatie en –participatie. Eind september verwacht ik de toekomstverkenning 
waarin concrete keuzes met betrekking tot de transitie, zowel inhoudelijk als procesmatig, zijn gemaakt. 
Hierna zal een kwartiermaker worden aangesteld om de nieuwe organisatie vorm te geven.  
Op 1 november a.s. besluit de raad bij de begroting over de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan 
Kunst en Cultuur 2013-2016. 
 
Ook met het Museon, het Residentie Orkest en het Nederlands Muziekinstituut ben ik in gesprek over de 
toekomst. De aangepaste plannen die ik inmiddels heb gezien zijn zeer bemoedigend te noemen. Bij geen 
van de genoemde instellingen hoeft van faillissement sprake te zijn. Net als het Koorenhuis en Culturalis 
zullen ook deze instellingen hulp krijgen van de gemeente bij het opstellen van een nieuw beleidsplan. 
Hierbij geldt dat deze instellingen en de gemeente in gezamenlijkheid aan een oplossing voor knelpunten 
werken conform het Sociaal Beleidskader van de gemeente Den Haag.  
 
Ik hecht eraan nogmaals te benadrukken dat ik besef dat het een omvangrijke operatie is. Deze hervorming 
van de Haagse culturele sector, en met name voor de cultuureducatie is niet voor iedereen gemakkelijk. 
Toch ben ik ervan overtuigd dat dit noodzakelijk is om de Haagse cultuureducatie in de toekomst te borgen. 
De gesubsidieerde taken richten zich in dit verband in essentie op het binnenschoolse aanbod, en het 
buitenschoolse aanbod voor kinderen met een ooievaarspas. Het cursusaanbod voor volwassenen kan, zoals 
dat in de meeste gevallen al gebeurt, in het vervolg zonder subsidie worden aangeboden. Bovendien komt 
in het Deltaplan Cultuureducatie budget bij de scholen beschikbaar voor cultuureducatieve programma’s 
van culturele instellingen in Den Haag. 
 
Tot slot merk ik graag op dat ik persoonlijk nog altijd intensief en op goede voet met alle instellingen, en 
zeker ook met het Koorenhuis in gesprek ben. Ik waardeer de inzet van de directie zeer en zal ook altijd 
waar nodig mijn medewerking verlenen om gezamenlijk deze omvangrijke en moeilijke, maar vooral ook 
belangrijke klus te klaren.  
 
Met vriendelijke groet, 
De wethouder van Cultuur, Binnenstad en Internationaal, 
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Beantwoording vragen gemeente Utrecht 
Aannames en uitgangspunten ter onderbouwing van 
Collegevoorstel en UCK alternatief   8 april 2013 

Inleiding 
Hierbij ontvangt u een algemene uitleg over de uitgangspunten/aannames die het UCK heeft gekozen 
bij de wijze waarop zij het collegevoorstel en het UCK alternatief heeft uitgewerkt.  
Beide uitwerkingen zijn een indicatieve benadering die het doel hebben om de door het UCK reëel 
geachte consequenties te laten zien.  

De gemeente hanteert (overigens zonder verdere onderbouwing) de volgende uitgangspunten en 
aannames: 

1. Het gaat niet om een bezuiniging. Het gaat om een verschuiving naar de scholen van de subsidie 
die door het UCK, in opdracht van de gemeente, aan onderwijsactiviteiten wordt besteed. 

2. Er wordt een verschuiving voorgesteld van de middelen die nu aan de amateurkunsteducatie 
worden besteed naar onderwijs (1 mln extra naar onderwijs, totaal voorgesteld 2 mln). 

3. Doordat de scholen zelf beschikking krijgen over het budget zal de kwaliteit en het volume van 
de activiteiten voor de scholen toenemen. 

4. Scholen zullen door hun toegenomen budget bereid zijn om (aan het UCK) prijzen te betalen 
waarin een dekking zit voor productkosten, productgebonden organisatielasten, kosten voor de 
algemene organisatie en huisvestingslasten. 

Het financiële schema dat onderdeel uitmaakt van de toelichting op het collegevoorstel en dat ook 
eerder door BMC aan het UCK is verstrekt, geeft in onze ogen voor de berekening van de overhead 
een zekere basis. Voor de huisvesting is een doorbelasting gebruikt die niet herkend wordt. 
Daarnaast lijkt  het doorrekenen van huisvestingslasten en algemene organisatiekosten aan 
bijvoorbeeld scholen en wijkactiviteiten weinig reëel en scheef ten opzichte van andere culturele 
spelers die dat niet hoeven te doen (zie verderop). Tevens is het bijzonder dat genoemd schema niet 
als basis is gebruikt voor het collegevoorstel waardoor er geen enkel zicht is op de eventuele 
aannames onder het collegevoorstel. 

Om wel een redelijke overzicht van de gevolgen te kunnen maken, heeft het UCK in de doorrekening 
en de uitwerking van het collegevoorstel en het UCK-alternatief zowel inhoudelijke als ook financiële 
aannames en uitgangspunten gehanteerd. Naast de reeds gepresenteerde notities (UCK-alternatief 
en gevolgen collegevoorstel), zetten we in deze notitie zaken nader uiteen. Hoewel vragen vanuit de 
gemeente in dit proces veelal een financiële invalshoek hebben, menen wij er goed aan te doen 
zowel de inhoud als bijvb. ook spreiding van activiteiten ook in deze notitie mede als invalshoeken te 
nemen. 

Op het vlak van de financiën is bij beide uitwerkingen is berekend wat de effecten zijn met een basis 
aan subsidie van € 950.000 (collegevoorstel) en wat de consequenties zijn van een redelijk alternatief 
dat uitkomt op een subsidie van € 1.780.000. De eindsituatie op basis van de genoemde subsidie 
wordt geschetst. 

Een losstaand punt is de beoogde ingangsdatum voor de gehele invoering. In de laatste 
commissiebrief wordt gesproken over een verschuiving naar augustus 2014. Ondanks en wat 
cryptische formulering in genoemde brief, gaan wij er wel van uit dat de subsidievermindering als 
gevolg van dit beoogde beleid niet eerder voor het UCK en de scholen ingaat dan augustus 2014.  
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Een ander punt is dat in de commissievergadering van 19 maart jl. werd aangegeven - en dat heeft 
een directe relatie met de toekomstige keuzes en derhalve ook met deze uitleg van aannames en 
uitgangspunten - is dat de regelgeving voor scholen om straks subsidie te krijgen (transactiekosten) 
complex, omslachtig en ambtelijk is. Er werd gevraagd naar de mogelijke uitwerking van een 
vouchersysteem. Het UCK is benieuwd naar de mogelijke ideeën hieromtrent. 

 

 
Algemeen 
We hanteren de volgende algemene uitgangspunten: 

Frictiekosten 
1. Het eerste effect van het huidige collegevoorstel – zonder vergoeding van de  reorganisatie 

of frictiekosten – is dat het UCK niet kan voortbestaan. 
2. In de uitwerkingen is hier overheen gestapt, vanuit de veronderstelling dat er wel aparte 

reorganisatiekosten vergoed zullen gaan en moeten worden. 
Kostensoorten 

3. In onze benadering en financiële uitwerking hanteren we drie kostensoorten: 
- Activiteitenkosten: deze kosten bestaan uit docentenkosten en materiaalkosten; 
- Productgebonden overhead/organisatiekosten: deze kosten bestaan uit de hoofden van de  
   productieafdeling en de directe ondersteuning zoals vakinhoudelijke + organisatorische  
   medewerkers, de productadministratie en bijbehorende marketing & communicatie. 
- Algemene organisatiekosten: deze kosten bestaan uit financiële administratie, 
personeelszaken, ICT, management (incl. beleidsadvies) en directie/bestuur.  

4. Kostenbesparing leidt tot een zekerder resultaat in vergelijking met aannames omtrent 
omzetstijgingen. 
Prijselasticiteit 

5. Er is een maximum aan de prijselasticiteit en het UCK hanteert reeds hoge prijzen voor de 
amateurkunst. Rek zit er daar niet meer in. De klant vergoed nu de activiteitenkosten en een 
deel van de productgebonden organisatiekosten. Voor de scholen gelden streaks andere 
uitgangspunten. Hoe de klant (AK en OW) reageert op prijsveranderingen is afhankelijk van 
de volgende factoren; 
- Het behoeftepatroon van de klant.  
-  De prijs van het product. Als de prijs van een product hoog is zullen, meestal, minder 

klanten het product kopen. Slechts heel soms is het zo dat als je een product heel duur 
maakt het juist veel verkocht wordt.  

- De prijs van andere goederen. Als de concurrentie op een bepaald product heel hoog is, 
moet de klant kiezen. Ook dit wordt vooral bepaald door emotie, maar ook door de prijs 
van de verschillende producten. 

-  Het budget van de klant. Als dat hoog is dan is het mogelijk dat er meer besteed wordt als 
de klant hier een positieve meerwaarde inziet. 

6. Door de lumpsumsubsidie voor het onderwijs aan het UCK, met name besteed aan de 
productgebonden organisatiekosten, konden de prijzen van de producten voor de scholen 
relatief laag gehouden worden ten opzichte van de integrale kosten. Scholen zullen aan een 
forse prijsverhoging erg moeten wennen en zullen ook geneigd zijn op basis van kosten te 
kiezen voor kleine/andere aanbieders waarvan de expertise niet kan worden gegarandeerd. 

7. In het collegevoorstel zullen de klanten (amateurs en scholen) alle productgebonden -  en 
een groot deel van de algemene organisatiekosten moeten dekken. In onze ogen is dit een 
overspannen verwachting. Hierbij en hierdoor wordt het UCK in een nadelige positie 
geplaatst tov. andere aanbieders bij wie deze kosten wel gedekt zijn.  
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8. Als gevolg van de huidige crisis en reeds genomen ‘rijksmaatregelen’, zoals bijvoorbeeld de 
BTW op cursussen voor volwassenen, neemt de vraag naar onze amateurkunsteducatie af. 
Het vergt meer inspanningen dan voorheen om minimaal zelfde resultaat te bereiken. 
Verschuiving financiële middelen van amateurkunst naar onderwijs 

9. De beoogde verschuiving van de middelen die nu in de basis van de organisatie zitten en voor 
2 mln naar amateurkunsteducatie gaan, en 1 mln naar onderwijsactiviteiten, kent een stevige 
balans. De beoogde verschuiving wordt vooral technisch uitgewerkt, maar het inhoudelijke 
kader wordt node gemist . De toelichting blijft steken in et blijft steken in algemene termen 
en beoogde verbeteringen zonder verdere basis. Zeker nu er geen stedelijke sturing beoogd 
wordt, en er ook niet met gekwalificeerde, preferente partners wordt gewerkt, zal er in onze 
ogen van de beoogde kwaliteitsverbetering niet zondermeer sprake kunnen zijn. In het UCK 
alternatief wordt derhalve eerst de stap uitgewerkt van de regie bij de scholen leggen op 
basis van het huidige budget wat er aan wordt besteed. Mocht na bijvoorbeeld 2 jaar blijken 
dat het een daverend succes is en het overhevelen een meetbare grote verbetering oplevert 
(onafhankelijk bewijs), dan valt nog te bekijken of er meer middelen naar het onderwijs toe 
zouden moeten. Overigens is het in onze ogen onjuist de extra middelen van de landelijke 
regeling en de gemeentelijke matching van Cultuur met Kwaliteit niet mee te rekenen. In 
totaal gaan er in het UCK alternatief 1,6 mln euro naar de scholen. 
 
Daarnaast moet er ook een goede basis blijven voor de amateurkunsteducatie die zowel in 
wijken als in het centrum wordt uitgevoerd (zie nr. 14). In het UCK alternatief bedienen we 
nagenoeg evenveel cursisten als nu terwijl in het collegevoorstel de amateurkunsteducatie 
zonder enige onderliggende uitwerking gehalveerd gaat worden. Van een doorgaande 
leerlijn van onderwijs naar amateur zal er derhalve juist minder sprake zijn terwijl dit ook een 
van de belangrijke elementen is (zie nr. 15). 
De commissievergadering van 19 maart jl. heeft overigens gevraagd naar een stedelijke visie 
op de Amateurkunsteducatie. Derhalve moet dit apart belicht en uitgewerkt worden in 
nieuw raadsvoorstel. 
Expertise hulp voor scholen 

10. Het UCK heeft jarenlang scholen begeleid en doet dat nog steeds. Wij menen de expertise op 
visieontwikkeling voor de scholen en de expertise op het snijvlak van onderwijs en cultuur in 
huis te hebben. In het UCK alternatief biedt het UCK scholen (oa.) zelf hulp bij de 
planvorming aan. Overigens kunnen scholen voor de planvorming terecht bij een culturele 
instelling naar keuze (vraaggestuurd). Zo heeft elke culturele aanbieder die ook kennis levert 
dezelfde gemengde rol. Daarnaast voert het UCK vanuit expertise en ervaring (samen met de 
HKU) regie uit op stedelijk ontwikkelingstraject Cultuur met Kwaliteit 
Verhouding subsidie / markt 

11. Ook al zal er op termijn voor het onderwijs 2 miljoen euro voor het onderwijs zijn- 1 miljoen 
meer dan wordt besteed, dan  wil dit niet automatisch zeggen dat dit bedrag (volledig) 
besteed gaat worden. Het onderwijs heeft hele andere prioriteiten en bovendien wordt er 
niet centraal / stedelijk gestuurd op een groei en kwaliteitsverbetering met preferente 
partners zoals bijvoorbeeld wel in Amsterdam het geval is. Hier in Utrecht wordt het geheel 
aan de scholen overgelaten – zonder regie – waardoor wij oa. veronderstellen dat er van 
groei niet vanzelfsprekend sprake zal zijn. Het UCK heeft overigens deze ervaring al met de 
‘cultuur op school’-vouchers voor het VO die deels niet of in verschillende situaties pas na 
dringende herinnering besteed worden. 
Organisatiekracht 

12. Als basis geldt dat er een bepaalde organisatiekracht nodig is om de grote markt amateurs en 
onderwijs optimaal te kunnen bedienen met kwalitatieve kunsteducatieve producten. In het 
collegevoorstel is er geen gezekerde enkele organisatiekracht, alles hangt in die variant af 
van de productafname, terwijl er in het UCK alternatief een basis is voor huisvesting en 
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organisatie (weliswaar beperkt), maar in onze ogen nodig om het grote stedelijke 
kwalitatieve aanbod te kunnen blijven leveren.   
Een andere invalshoek voor voorgaande redenering is: Het UCK verdient nu ongeveer met 
elke euro ontvangen subsidie net iets meer dan 1 euro uit de markt terug. De verhouding 
subsidie – eigen inkomsten is op dit  moment 45%- 55%. Het UCK ontvangt ongeveer 3 
miljoen euro aan subsidie en verdient zelf nog 3.3 miljoen terug uit de markt.  
Het UCK verwacht niet dat deze verhouding extreem kan wijzigen*. Bij de uitwerking van de 
verschillende voorstellen geldt als verhouding:  
Collegevoorstel: subsidie 43% - eigen inkomsten 57% 
UCK-alternatief: subsidie 35% - eigen inkomsten 65% 
Wat de gemeente zelf veronderstelt is niet duidelijk, maar bij een instelling van ca. 5 mln 
(instellingsomvang UCK variant) met een kleine 1 mln subsidie, wordt de verhouding subsidie 
19% - eigen inkomsten 81%. 
 
* De reden dat wij een dergelijke verhouding niet zo reëel vinden en dus ons voorstel van 
35% als minimum benodigd subsidie zien,  ligt in de volgende twee punten; 
In het streven van het UCK de afgelopen vijf jaar om een groter weerstandsvermogen te 
genereren is het middel van kostenverlaging voor alle organisatieonderdelen en 
prijsverhoging in alle markten ingezet. Ondanks dat harde gegeven is er per jaar ca. een 
maximum van €50.000 positief saldo gecreëerd. Er is dus maar een beperkte rek in de 
mogelijkheid om de klant zowel in het onderwijs als in de amateurkunst meer voor dezelfde 
dienst te laten betalen. Daarnaast geldt de reeds genoemde reden dat het doorbelasten van 
meer (meer dan nu) productgebonden organisatielasten en daarboven ook nog de algemene 
organisatielasten, in onze ogen een overspannen verwachting oplevert. 

13. Als gevolg van de reeds opgelegde bezuiniging van €230.000 per 2014 moeten er een reeks 
aan maatregelen worden genomen die bijdragen aan een uitdunning van de 
organisatiekracht. Er wordt bezuinigd op de productgebonden ondersteuning, op de 
organisatiekosten en op de huisvestingslasten en op de facilitaire ondersteuning. Om de 
huisvestingslasten te kunnen verlagen is een centralisatie op het Domplein nodig van de 
overige centrumpanden. Naast de podiumdisciplines die daar reeds gehuisvest zijn, worden 
daar ook de disciplines fotografie, digitale media en theater gehuisvest. De noodzakelijke 
verbouwing hiervoor had al lang moeten starten. Tevens geldt dat de vergunning van de 
tijdelijke Torenzaal (tent) komende zomer 2013 verloopt. Het UCK is als gevolg van 
bovenstaande punten genoodzaakt – los van de discussie in de gemeenteraadscommissie –  
de inhuizing nu met grote spoed te gaan realiseren omdat de genoemde bezuiniging anders 
helemaal niet wordt gehaald. Het (zelf opgebrachte) onderhoudsgeld van 1,5 mln wordt hier 
in overleg voor aangewend. Overigens geldt dat renovatie en verbouwing minimaal 2,3 mln 
kosten. Het verschil is nog niet opgelost. Een huurverhoging van € 50.000 kan hiervan het 
gevolg zijn welke gedekt zal moeten worden.    
Spreiding en huisvesting 

14. In het proces van beleidsvorming bij de gemeente is door het UCK een uitgebreide 
huisvestingsnotitie aangereikt. Kern hierbij is waar welke activiteiten uit de vier 
programmalijnen plaatsvinden. Kort gezegd: De onderwijsactiviteiten (in en rondom) vinden 
veelal op scholen plaats of in buurt van de school (bijvb. in MFA’s). De clubs, VSD en BSO 
activiteiten en wijkactiviteiten, vinden plaats in de beschikbare wijkgebouwen. In scholen, 
MFA’s en in in onze wijkgebouwen vinden ook de kennismaking met de 
amateurkunsteducatie gespreid plaats in de stad. Bij meer specifiek aanbod, aanbod voor 
talentontwikkeling en aanbod waarvoor juist specifieke voorzieningen nodig zijn, zijn er de 
UCK gebouwen (nu zes, oorspronkelijk acht). Als gevolg van de financiële druk van de 
afgelopen periode hebben we deelname in twee wijklocaties (brede scholen in Leidsche 
Rijn), moeten sluiten (bredescholen Sportcampus (VO) en Waterwin (PO).  
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Gemeente en UCK zien het belang van het wijkgericht werken. UCK geeft daar ook dagelijks 
vorm aan zoals hierboven geschetst (actief op 90% van de 120 PO scholen, 50% van de VO 
scholen, activiteiten in de MFA’s en in de oorspronkelijk acht wijkgerichte locaties).  
 
Door de opgelegde bezuiniging van € 230.000 worden zoals gezegd de centrumlocaties 
gebundeld en de voorziening op het Domplein hiervoor aangepast. De spreiding van de 
amateurkunst zoals die nu in de stad plaatsvindt, waarbij juist de eerste stappen redelijk 
dichtbij huis plaatsvinden, houdt het UCK graag overeind. 
 
Echter als gevolg van collegevoorstel blijft er enkel 1 pand over. In die optie zal de 
beschikbare € 950.000 als dekking moeten worden ingezet voor huisvestingskosten  
(€ 670.000 / Domplein) en algemene organisatiekosten (€ 280.000). 
 
Een dergelijke keuze is geheel tegen de wens in van zowel de gemeente als het UCK omdat 
het wijkgerichte werken naast de centrumfunctie beide van groot belang zijn. Bovendien 
geldt nog dat het hoofdgebouw aan het Domplein een grote culturele functie én 
economische spil voor de stad is, maar zeker ook voor het UCK. Het eventueel weghalen van 
dit pand betekent het einde van een culturele basisvoorziening op een zeer belangrijke plek 
in de stad. 
 
In de UCK variant is zowle de centrale functie als ook de wijkfunctie gegarandeerd. Naast het 
centrumpand, worden de panden in de wijken Hoograven en Leidsche Rijn (Cultuurcampus) 
behouden. Tevens wordt een nauwe samenwerking/samengaan met Zimihc voor verdere 
invulling wijkgericht werken. 

15. Doorgaande lijn 
De doorgaande leerlijn van binnenschools naar buitenschools is een van de kernen van het 
UCK beleid en wordt op dit moment met groot succes uitgevoerd. Een hoge deelname aan 
kunsteducatie bijvoorbeeld bij de VSD, via de BSO’s en bij bredeschool programma’s, is hier 
het resultaat van. Het UCK zit nu, maar ook in de UCK variant, op vele plekken in wijken (zie 
hierboven). 

16. Stedelijke bemiddeling (nieuw benoemd als Makelpunt) 
Velen zijn het er over eens dat er coördinatie van kunsteducatief aanbod in de stad 
noodzakelijk is. Het UCK voert hiervoor al jaren het Kunstmenu (PO), Peper (voorstellingen 
voor het VO), Klassefilm en Museum voor de klas uit. Het is een fijnmazig systeem van 
grootstedelijk aanbod dat meer in het centrum plaats heeft en ook kleinschalig aanbod dat 
vooral op scholen en wijklocaties plaatsvindt. Inhoudelijk vindt er zeer vaak een koppeling 
plaats tussen het receptieve aanbod en het actieve aanbod. Tevens worden er steeds meer 
wijkmenu’s samengesteld die nog beter aansluiten bij de vraag van de scholen.   
 
Onbegrijpelijk is dat in het collegevoorstel deze belangrijke functie wordt weggelaten.  
 
In het UCK alternatief wordt gevraagd om deze functie overeind te houden. Een variant is 
deze te financieren uit de middelen die naar de scholen gaan. De aanbieders (musea) en 
grootstedelijke podia hebben (naast dat het UCK deze functie ook niet verloren wil laten 
gaan), zich gemeld om deze functie te blijven behouden voor de stad. 
 
Belangrijk daarbij is dat de gemeente zich realiseert dat er nu een goede samenwerking is 
tussen het UCK en de genoemde stedelijke instellingen en dat het UCK in dat aanbod zelf 
nooit belanghebbend is, maar enkel intermediair en organisator. Tevens is van belang dat er 
ook bij een eventueel nieuwe benadering een goede balans is tussen grootstedelijk en 
kleinschalig aanbod. Het zijn communicerende vaten. Deze laatste groep geeft juist de kleur 
aan het kunstmenu bijvoorbeeld in de wijken.  
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De coördinatie en organisatie van dit receptieve aanbod, wordt door het UCK zeer efficiënt 
uitgevoerd (zie Berenschot, 2011). De  mogelijkheden om de overhead op dit onderdeel te 
laten dalen zijn zeer beperkt.  
 

De vragen 
In het hierna volgende deel van dit stuk wordt ingegaan op de concrete vragen t.b.v. het overleg dd 
11-4-2013 tussen de gemeente en het UCK. Overigens geldt voor de antwoorden dat de uitleg die 
hiervoor is gegeven de basis vormt. 

Behorend bij bereik, omzet en directe kosten per bereikte leerling. 

- Waarom schat u  de omzet van activiteiten voor scholen (en daarmee het bereik onder 
leerlingen) ten aanzien van het collegevoorstel zo laag in? 

De uitwerking van het collegevoorstel is opgebouwd vanuit de minimale mogelijkheden die de 
overblijvende subsidie biedt als dekking voor de amateurkunst. Voor het onderwijs is enkel een 
kleine projectorganisatie mogelijk omdat de algemene overhead geen realistische basis heeft. 
Bij de uitwerking van het UCK-alternatief is de amateurkunst als basis genomen, zowel in 
centrum als in wijken, en vanuit een goede basis wordt het onderwijsprogramma gerealiseerd. 
 
De omvang van de algemene organisatiecapaciteit wordt in het collegevoorstel van nu 13,35 fte 
naar 3,5 fte verlaagd. Naar onze inschatting zal deze volledig ingezet moeten worden ten 
behoeve van de amateurkunsteducatie. Daardoor is er geen of nauwelijks capaciteit voor de 
algemene aansturing en daarmee geen vermogen om nieuwe producten en projecten te initiëren 
en realiseren.  

De activiteiten voor onderwijs, zoals die nu georganiseerd zijn bij het UCK, kenmerken zich door 
een dialoog gestuurde werkwijze waarbij er veel aandacht is voor de specifieke wensen (inhoud, 
locatie, tijd) van de school dat in arbeidsintensieve trajecten tot een kwalitatief hoogstaand 
programma voor de scholen leidt. De huidige formatie die tbv het onderwijs werkt is grotendeels 
vast in dienst en die wordt overeenkomstig de algemene organisatie naar het genoemde niveau 
teruggebracht. 

In het collegevoorstel is er dus geen algemene organisatiekracht, laat staan directe 
organisatiekracht tbv. onderwijs die wel terugverdient wordt. In de uitwerking van het 
collegevoorstel wordt 0,25 fte productgebonden overhead terugverdiend. (€ 15.000 versus  
€ 185.000 uitvoering)  
 
Omdat de omzetverwachting door allerlei factoren uiterst onzeker is, kunnen we daar geen grote 
organisatie op bouwen. De praktijk zal hier het bewijs leveren, maar het UCK heeft immers grote 
ervaring met het onderwijs.   

Kunt u toelichten waarom u (ten aanzien van het collegevoorstel) verwacht dat de directe kosten 
gelijk zijn aan de eigen inkomsten? 

Bij het collegevoorstel wordt de subsidie aangewend voor de dekking van 1 pand (€ 670.000) en 
een overhead (€ 280.000).  Alle productgebonden kosten, maar ook een belangrijk deel van de 
algemene organisatiekosten, moeten worden opgebracht door de klant. Door de te minimale 
dekking hiervoor vanuit subsidie, wordt er vanuit gegaan dat de beleidskracht en 
organisatiekracht is voor de onderwijsmarkt zeer gering is. Derhalve is de onderwijsmarkt 
berekend als klein project waardoor onder andere als gevolg van die kleine schaal nauwelijks 
extra kosten kunnen worden terug verdiend. 
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Een groot nadelig gevolg van het collegevoorstel is overigens dat het soort producten dat met de 
lage directe organisatie formatie geleverd kan worden, gekenschetst kan worden als ‘rechttoe 
rechtaan’ ipv. het maatwerk wat het college voor staat en waar het UCK op dit moment ook goed 
in scoort. Samengevat het rendementsargument. 

Een aanvullend argument is dat bij de UCK variant, waar met een omzet van € 1.075.000 een 
klein positief saldo van € 20.000 behaald wordt, er een groter percentage indirecte kosten 
worden opgebracht door de scholen. Samengevat het volumeargument. 

Behorend bij totale eigen inkomsten. 

- Kunt u de verhoudingen tussen subsidiehoogte en de hoogte van de eigen inkomsten 
toelichten? 
 
De omzet van de amateurkunsteducatie is in beide uitwerkingen bepaald door de huidige omzet 
(€ 1.990.000) te vermenigvuldigen met de verhouding van de aantallen leerlingen per scenario 
ten opzichte van de huidige situatie (7.800). In het collegevoorstel gaan we uit van de aantallen 
cursisten (3.300) die nu les hebben op het Domplein. Bij het UCK-voorstel zijn dat er 7.500 op de 
locaties Domplein, Verlengde Hoogravense weg en de Cultuurcampus. Daarnaast is de zo 
bepaalde omzet respectievelijk met 10% en met 5%  verhoogd onder andere om tot een 
sluitende exploitatie te komen. 
Voor de redenering achter de bepaling van de omzet van het onderwijs inclusief projecten in het 
collegevoorstel, gelden de argumenten zoals benoemd bij de eerste vraag. In het UCK-voorstel is 
er wel nog organisatievermogen. Daardoor is het mogelijk om passend aanbod te organiseren en 
mede als gevolg van het extra budget bij het onderwijs een positief resultaat van € 20.000 te 
realiseren. 
 

Behorend bij frictiekosten. 
 
- Personele frictiekosten; het aantal medewerkers 

Dat de afvloeiing met name bij het collegevoorstel hoog is, is veelvuldig hiervoor uitgelegd.  
 
Het aantal medewerkers dat gebruik maakt van regelingen is gebaseerd op ervaringscijfers die de 
accountant hanteert voor een organisatie waarvan de werknemers voor het grootste deel zeer 
gespecialiseerd zijn opgeleid en hun kennis/ervaring niet snel binnen andere organisaties in te 
zetten zijn. De werkgelegenheid in de sector staat ook zeer zwaar onder druk. 

- Een onderbouwing van € 800.000 ten behoeve van juridische kosten en afkoop huisvesting 

Het betreft de afkoop van de huurverplichtingen van de verschillende panden die bij het 
collegevoorstel moeten worden gesloten. 
 
Het huurcontract van het pand Burchtpoort 5 op de Cultuurcampus, loopt tot 30 juni 2018.  
De huurprijs per jaar bedraagt vanaf 1 januari 2013 € 92.200. Dus rekenend vanaf 1 januari 2014 
een verplichting van € 414.000. 

Het huurcontract van het pand Stroyenborchdreef 12 (Doe Mee Centrum Overvecht) loopt tot 15 
mei 2014. De huurprijs per maand bedraagt vanaf 15 mei 2012 € 5.050. Dus een verplichting van 
€ 27.800.  

Het pand aan het St. Janskerkhof zal mogelijk nog 2 á 3 jaar nodig zijn als gevolg van het 
uitgestelde besluit over de verbouwing/renovatie op het Domplein. Kosten per jaar € 25.000. 
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De rest van het bedrag bestaat uit inhoudelijke ondersteuning van de reorganisatie, juridische 
ondersteuning en er is een sluitpost voor ziektevervanging als gevolg van hoger ziekteverzuim als 
gevolg van de reorganisatie. 

 

Peter Grooten 
Directeur/bestuurder UCK 



�
Transitie Cultuureducatie: van aanbod Transitie Cultuureducatie: van aanbod Transitie Cultuureducatie: van aanbod Transitie Cultuureducatie: van aanbod 

naar vraaggestuurd (STREKT TER naar vraaggestuurd (STREKT TER naar vraaggestuurd (STREKT TER naar vraaggestuurd (STREKT TER 

VERVANGING) VERVANGING) VERVANGING) VERVANGING)     
�

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende te 

besluiten: besluiten: besluiten: besluiten:     

1

�

cultuureducatie in het onderwijs vraaggestuurd te organiseren zodat de 

doorgaande leerlijn en de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het primair en 

voortgezet onderwijs wordt versterkt

2

�

de nieuwe werkwijze met ingang van augustus 2014 in drie jaar gefaseerd in 

te voeren en stelt daarbij het faseschema vast zoals in de bijlage is 

opgenomen

3

�

het budget voor cultuureducatie in het programma onderwijs op te splitsen in: 

a EUR 1.945.700 (prijspeil 2013) voor cultuuronderwijs 

b EUR 950.000 (prijspeil 2013) voor amateurkunsteducatie

4

�

voor het onderhoud van het door het UCK gehuurde pand aan het Domplein 

EUR 1.500.000 beschikbaar te stellen uit de reservering bij de Utrechtse 

Vastgoedorganisatie

5
�

in overleg met onderwijs en betrokken partijen als UCK de implementatie te 

verzorgen en nauwgezet te monitoren

6

�

schoolbesturen een subsidie-aanvraag te laten indienen voor cultuuronderwijs 

op scholen conform de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene 

Subsidie Verordening

7

�

de subsidievoorwaarden uit te werken in een beleidsregel waarin onder meer 

opbrengsten, doorgaande leerlijn en inzet van de subsidie zijn opgenomen en 

deze vast te laten stellen door het college

8

�

per school eenmalig ca EUR 6000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling 

van de doorgaande leerlijn/expertise en de voorwaarden hiervoor op te 

nemen in een beleidsregel

9

�

de coördinatie en het makelen van grootschalige projecten voor het primair 

onderwijs te borgen en��het onderwijs te vragen dit in overleg met culturele 

instellingen in te richten; dekking hiervoor te vinden in de post 

'beleidsexpertise en - advisering' van het faseschema.

N.B. Besluitpunten 1,2,3,4,5,6,7,8 en 9� zijn referendabel.
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Raadsvoorstel:Raadsvoorstel:Raadsvoorstel:Raadsvoorstel:    

N.B. Besluitpunten 1,2,3,4,5,6,7,8 en 9� zijn referendabel. 

 

 

ArgumentenArgumentenArgumentenArgumenten    

1 cultuureducatie in het onderwijs vraaggestuurd te organiseren zodat de 

doorgaande leerlijn en de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het primair en 

voortgezet onderwijs wordt versterkt

2 de nieuwe werkwijze met ingang van augustus 2014 in drie jaar gefaseerd in 

te voeren en stelt daarbij het faseschema vast zoals in de bijlage is 

opgenomen

3 het budget voor cultuureducatie in het programma onderwijs op te splitsen 

in: 

a EUR 1.945.700 (prijspeil 2013) voor cultuuronderwijs 

b EUR 950.000 (prijspeil 2013) voor amateurkunsteducatie

4 voor het onderhoud van het door het UCK gehuurde pand aan het Domplein 

EUR 1.500.000 beschikbaar te stellen uit de reservering bij de Utrechtse 

Vastgoedorganisatie

5 in overleg met onderwijs en betrokken partijen als UCK de implementatie te 

verzorgen en nauwgezet te monitoren

6 schoolbesturen een subsidie-aanvraag te laten indienen voor 

cultuuronderwijs op scholen conform de voorwaarden zoals opgenomen in 

de Algemene Subsidie Verordening

7 de subsidievoorwaarden uit te werken in een beleidsregel waarin onder meer 

opbrengsten, doorgaande leerlijn en inzet van de subsidie zijn opgenomen 

en deze vast te laten stellen door het college

8 per school eenmalig ca EUR 6000 beschikbaar te stellen voor de 

ontwikkeling van de doorgaande leerlijn/expertise en de voorwaarden 

hiervoor op te nemen in een beleidsregel

9 de coördinatie en het makelen van grootschalige projecten voor het primair 

onderwijs te borgen en��het onderwijs te vragen dit in overleg met culturele 

instellingen in te richten; dekking hiervoor te vinden in de post 

'beleidsexpertise en - advisering' van het faseschema.

� samenvatting

Opgesteld doorOpgesteld doorOpgesteld doorOpgesteld door    Maatschappelijke Ontwikkeling 

Onderwijs 

KenmerkKenmerkKenmerkKenmerk    13.000552 

VergaderingVergaderingVergaderingVergadering    Commissie 

VergaderdatumVergaderdatumVergaderdatumVergaderdatum    21 mei 2013 

�

�

�



 

KanttekeningenKanttekeningenKanttekeningenKanttekeningen    

1.1 Het onderwijs is verantwoordelijk voor de inhoud van cultuureducatie

1.2 Stimuleren van cultureel ondernemerschap past in deze tijd

1.3 Inzicht in en toetsing van kwaliteit van aanbod is wenselijk

2.1 Fasering is wenselijk om ervaringen in samenwerking ten aanzien van 

cultureel aanbod te borgen

2.2 Invoering in het onderwijs vraagt tijd

2.3 Ondersteuning bieden aan onderwijs is van belang

2.4 UCK heeft tijd nodig om organisatie aan te passen

3.1 Het onderwijs vraagt subsidie aan op basis van een plan

3.2 Vanaf augustus 2014 opsplitsing in subsidie voor cultuureducatie invoeren

3.3 Amateurkunsteducatie is van belang om voor de stad te behouden

4.1 Het UCK-pand aan Domplein behoeft onderhoud

5.1 implementatie van nieuwe werkwijze vraagt zorgvuldigheid

6.1 voor een subsidie dient een aanvraag te worden ingediend

7.1 een beleidsregel geeft richting voor de inzet van subsidies

8.1 expertise dichtbij de school organiseren

9.1 coördinatie en makelpunt ook vraaggericht organiseren

1.1 niet alle scholen zijn toegerust voor een andere werkwijze

2.1 Verschillende subsidiesystematieken naast elkaar kan verwarrend zijn

3.1 Subsidie voor amateurkunsteducatie wordt verminderd

3.2 Subsidie voor amateurkunsteducatie kan concurrentievervalsend werken
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�
Transitie Cultuureducatie: van aanbod Transitie Cultuureducatie: van aanbod Transitie Cultuureducatie: van aanbod Transitie Cultuureducatie: van aanbod 

naar vraaggestuurd (STREKT TER naar vraaggestuurd (STREKT TER naar vraaggestuurd (STREKT TER naar vraaggestuurd (STREKT TER 

VERVANGING) VERVANGING) VERVANGING) VERVANGING)     
�

ContextContextContextContext    

Cultuuronderwijs brengt leerlingen in aanraking met muziek, toneel, dans, 

fotografie, beeldende kunst en andere cultuuruitingen. Cultuuronderwijs helpt 

leerlingen hun creatief talent te ontdekken en ontwikkelen en verbindt cultuur "met 

sociale insluiting en maatschappelijke betrokkenheid". Cultuureducatie is ook een 

belangrijke pijler van het Utrechtse cultuurbeleid, zoals dit eind 2011 is vastgelegd 

in de cultuurvisie 'Open Ruime' voor de periode 2012-2022. 

 

Op dit moment is de wereld van de cultuureducatie volop in beweging. Landelijk zijn 

het vooral bezuinigingen op culturele instellingen die hiervoor een aanleiding zijn. 

Naar aanleiding van deze vernieuwingen, maar ook naar aanleiding van het 

subsidieonderzoek door uw raad is gekeken naar de inzet van de gemeentelijke 

subsidies voor cultuuronderwijs.  

 

In Utrecht willen we door een andere inrichting van subsidies voor cultuureducatie 

de betrokkenen, scholen en culturele instellingen aan laten sluiten bij deze 

vernieuwingen. We zien mogelijkheden tot verbetering van ons huidige stedelijke 

stelsel van cultuureducatie in de stad. Hiertoe hebben we een aantal acties 

ondernomen. We hebben naar de andere grote steden gekeken, we hebben 

gesproken met een groot aantal vertegenwoordigers van scholen en culturele 

instellingen in de vorm van interviews en ronde tafelgesprekken. In het primair 

onderwijs is een enquête gehouden.  

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) is in het gehele traject betrokken. Er 

zijn diverse gesprekken gevoerd en er zijn diverse onderzoeken gevoerd. 

Desalniettemin heeft de overgang van aanbod naar vraaggericht werken voor het 

UCK forse gevolgen.  

 

Conclusie van deze onderzoeken is dat we de algehele kwaliteit en het rendement 

van cultuureducatie in stad Utrecht kunnen verhogen door scholen meer 

verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen cultuureducatie, meer ruimte te 

bieden aan een brede groep van culturele aanbieders en vraag en aanbod beter op 

elkaar af te stemmen. Hiervoor willen we de wijze waarop we de subsidie besteden 

aanpassen en vernieuwingen in het huidige stelsel doorvoeren. Bovendien 

stimuleren we met deze nieuwe werkwijze het cultureel ondernemerschap. Utrecht 

heeft een kleurrijk palet aan culturele instellingen die een rol kunnen en willen 

vervullen in het onderwijs. Op deze wijze leveren we ook een bijdrage aan de 
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invulling van Utrecht Stad van Kennis en Cultuur.  

 

Deze vernieuwingen sluiten goed aan bij de doelstellingen van het Rijk die zich ook 

richten op het verhogen van de kwaliteit van cultuuronderwijs. In opdracht van het 

Rijk ontwikkeld SLO een handreiking voor een doorlopende leerlijn, die eind 2013 er 

ligt en die het onderwijs in Utrecht ook in kan zetten. In aansluiting op de 

bewegingen in de culturele wereld, heeft de PO-Raad en de Raad voor Cultuur 

geadviseerd dat ook het onderwijs zich beter en scherper moet oriënteren op de rol 

van cultuuronderwijs in het bestaande curriculum van de scholen. De minister van 

OCW streeft naar een convenant cultuureducatie met de G9.  

 

De gemeentelijke subsidie van ruim € 3 miljoen per jaar (uit de onderwijsbegroting) 

wordt besteed via het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Scholen hoeven hierdoor 

weinig verantwoordelijkheid te nemen en het UCK vervult verschillende rollen 

tegelijk. Het UCK is zowel adviseur van scholen, aanbieder van culturele activiteiten 

(op scholen en in de wijk) en aanbieder van cursussen voor particulieren. In de 

nieuwe situatie verschuift het opdrachtgeverschap naar de scholen, waardoor voor 

onderwijs als voor het UCK de rolverdeling eenduidiger wordt.  

 

De scholen in het primair en voortgezet onderwijs doen al het één en ander aan 

cultuureducatie. Uit gesprekken en een enquête is gebleken dat verankering van 

cultuureducatie in het schoolbeleid beter en planmatiger kan, waardoor de 

opbrengsten voor de jeugd hoger worden. Scholen werken dan met heldere doelen 

en een 'doorlopende leerlijn' op het gebied van cultuureducatie. Via een aanvraag bij 

de gemeente, gebonden aan regels door het invoeren van een beleidsregel en het 

eventueel beoordelen van de plannen door een deskundige commissie, zijn de 

scholen straks zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van subsidie. 

 

Om voldoende en goede plannen te verkrijgen en de scholen te voorzien van een 

kwalitatief goed aanbod wordt voorgesteld om gedurende drie jaar ondersteuning te 

bieden aan scholen bij het opstellen van hun plannen. 

 

De voorgestelde vernieuwingen zullen we verder invullen met alle betrokken 

partners. Tevens willen we het stelsel nauwgezet monitoren en twee jaar na 

invoering van de wijzigingen een uitgebreide evaluatie houden. 

 

Het UCK heeft een rol van betekenis in de cultuureducatie in de stad en is op 6 

verschillende locaties gehuisvest. Het UCK heeft de wens geuit om op het Domplein 

uit te breiden en te centraliseren. Samen met de Utrechtse Vastgoedorganisatie zal 

worden gekeken naar de mogelijkheden voor centralisatie. Er is een budget 

beschikbaar voor o.a. onderhoud aan het pand aan het Domplein. 

 

ArgumentenArgumentenArgumentenArgumenten    
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1.1 Het onderwijs is verantwoordelijk voor de inhoud van cultuureducatie

�

Voor een goede aansluiting bij het curriculum en borging in de doorgaande 

leerlijn is het van belang dat het onderwijs zelf de regie pakt op de inhoud van 

cultuuronderwijs. Subsidie voor cultuuronderwijs wordt in de toekomst 

toegekend op basis van een plan van de scholen. Doelstellingen, inhoud en 

eisen voor deze plannen zullen worden vastgelegd in een beleidsregel. Tevens 

zullen scholen moeten laten zien hoe ze andere (van de landelijke overheid) 

beschikbare middelen voor cultuureducatie in samenhang met deze subsidie, 

inzetten.

�

1.2 Stimuleren van cultureel ondernemerschap past in deze tijd

�

Een andere wijze van subsidies verstrekken voor cultuuronderwijs stimuleert 

alle culturele ondernemers in de stad om hun aanbod af te stemmen op de 

vragen van het onderwijs. Zo ontstaat meer dynamiek tussen scholen en 

culturele instellingen waarvan de verwachting is dat dit bij zal dragen aan een 

hoger rendement van het cultuuronderwijs en een versterking van de 

doorgaande leerlijn.

�

1.3 Inzicht in en toetsing van kwaliteit van aanbod is wenselijk

�

Voor het inzichtelijk maken van het aanbod aan onderwijsinstellingen en de 

toetsing van de kwaliteit van het aanbod sluiten we aan bij een bestaande 

ontwikkeling. Het Landelijk Kenniscentrum voor Cultuureducatie en 

Amateurkunst ontwikkelt een website. Via deze website wordt het aanbod 

inzichtelijk gemaakt voor gebruikers, de kwaliteit getoetst en een platform aan 

ondernemers geboden. Utrecht wil zich aansluiten bij de gebruikers van deze 

website. Kosten hiervoor zijn gedekt binnen het budget voor cultuureducatie.

�

2.1 Fasering is wenselijk om ervaringen in samenwerking ten aanzien van cultureel 

aanbod te borgen

�

Op dit moment biedt het UCK zowel naar het onderwijs als naar diverse 

culturele instellingen een cultureel aanbod aan. Om ervoor te zorgen dat de 

reeds opgebouwde ervaringen ten aanzien van de samenwerking tussen 

onderwijs en culturele instellingen niet verloren gaan, wordt een 

transitieperiode van�3 jaar ingebouwd. Daarin kan het UCK zich op de 

toekomstige situatie voorbereiden.

�

2.2 Invoering in het onderwijs vraagt tijd

�

Het onderwijs heeft tijd nodig om zich voor te bereiden op deze wijziging. De 

verwachting is dat vanaf augustus 2014 ongeveer 1/3 van de scholen 

inmiddels beleid ten aanzien van cultuuronderwijs heeft ontwikkeld. Door een 

gefaseerde invoering krijgen scholen geleidelijk de tijd beleid te ontwikkelen 

en de overstap te maken naar een nieuwe werkwijze.

�
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2.3 Ondersteuning bieden aan onderwijs is van belang

�

Het doel is dat alle scholen beleid ontwikkelen ten aanzien van 

cultuuronderwijs. Om hen daarbij te helpen kan elke school expertise inzetten. 

Aanvankelijk werd gedacht aan de oprichting van een expertisecentrum. 

Aangezien er behoefte is aan meer flexibiliteit in het organiseren van 

expertise-ondersteuning wordt dit anders georganiseerd. Schoolbesturen 

kunnen op basis van de beleidsregel subsidie per school aanvragen voor 

expertise op scholen.

�

2.4 UCK heeft tijd nodig om organisatie aan te passen

�

De voorgestelde veranderingen in de subsidiesystematiek hebben forse 

consequenties voor het UCK en vragen een behoorlijke inspanning om te 

veranderen. Op dit moment is het UCK zowel aanbieder van 

amateurkunsteducatie, verzorger van cultuureducatie voor de scholen en 

bemiddelaar tussen culturele ondernemers en het onderwijs. In de komende 

jaren zal daarom de subsidie langzaam worden afgebouwd naar een vaste 

subsidie in 2017 van EUR 950.000 voor amateurkunsteducatie. Om het UCK de 

tijd te geven de veranderingen door te voeren, krijgt zij vanaf augustus 2014 

de opdracht om, naast de realisatie van het aanbod, ook de transitie vorm te 

geven door de organisatie voor te bereiden op vermindering van de subsidie.  

Daarbij kan het UCK uiteraard hun huidige aanbod aan het onderwijs en aan 

andere culturele ondernemers blijven aanbieden.

�

3.1 Het onderwijs vraagt subsidie aan op basis van een plan

�

In de nieuwe subsidiesystematiek kunnen schoolbesturen subsidie voor 

cultuuronderwijs aanvragen op basis van een plan. Hiertoe wordt een 

beleidsregel opgesteld. De plannen die door de scholen worden ingediend, 

worden eventueel door een deskundige commissie beoordeeld. Er zal een 

bedrag per leerling beschikbaar worden gesteld. Daarnaast wordt een 

innovatiesubsidie verstrekt aan scholen die een voortrekkersrol vervullen. De 

subsidie start met een bedrag van EUR 20 per leerling plus eenmalig circa EUR 

6.000 per school voor beleidsondersteuning. Wanneer cultuuronderwijs 

beleidsmatig breed is ingevoerd in de scholen, wordt het bedrag voor 

beleidsondersteuning ingezet voor activiteiten in het kader van 

cultuuronderwijs. Per saldo zal het bedrag per leerling dan worden verhoogd. 

De gemeentelijke subsidie is een aanvulling op de landelijke subsidie (in het 

PO op dit moment EUR 10,90 per leerling).

�

3.2 Vanaf augustus 2014 opsplitsing in subsidie voor cultuureducatie invoeren

�

Om tot de gewenste stelselhervorming te komen en het budget te verdelen 

zoals vanaf 2017 gewenst is, zal vanaf augustus 2014 met een opsplitsing in 

de subsidie van cultuureducatie worden gewerkt. De subsidiebeschikking naar 

het UCK wordt daarmee ook anders ingericht. Daarmee zullen we in de 
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komende jaren gerichter inzicht opbouwen in de bestedingen van de diverse 

subsidies.

�

3.3 Amateurkunsteducatie is van belang om voor de stad te behouden

�

Het UCK biedt op dit moment een divers aanbod aan amateurkunsteducatie in 

de vrije tijd aan, zowel voor de jeugd als voor volwassenen in de stad Utrecht. 

Dit aanbod draagt bij aan het brede palet aan voorzieningen voor cultuur en 

kunst in de vrije tijd. Als stad van Kennis en Cultuur is het belangrijk 

voorzieningen te hebben die breed toegankelijk zijn en ook voorzien in een 

aanbod voor de minder rendabele segmenten van de markt. Bij de toekenning 

van de subsidie voor amateurkunsteducatie aan UCK zal gekeken worden of 

het noodzakelijk is een deel van de subsidie te oormerken voor het aanbod 

aan bepaalde doelgroepen.

�

4.1 Het UCK-pand aan Domplein behoeft onderhoud

�

De voorgestelde wijzigingen in de wijze waarop subsidies voor cultuureducatie 

beschikbaar worden gesteld, hebben ook consequenties voor de huisvesting 

van het UCK. Continuïteit op het Domplein is door het UCK gewenst. Het 

huidige pand behoeft o.a. onderhoud. De Utrechtse Vastgoedorganisatie (UVO) 

heeft o.a. hiervoor EUR 1.500.000 gereserveerd. Het UCK maakt samen met 

UVO een plan zodat het Domplein een passende voorziening wordt voor de 

toekomstige rollen van het UCK.

�

5.1 implementatie van nieuwe werkwijze vraagt zorgvuldigheid

�

De invoering van het nieuwe stelsel wordt met betrokkenen besproken en 

voorbereid. Daarbij zal in overleg met het onderwijs een beleidsregel worden 

uitgewerkt. 

Met het UCK wordt overlegd over de invoering van de veranderingen. Tevens 

wordt nader bekeken of de subsidie voor amateurkunsteducatie aan het UCK 

moet worden geoormerkt. Wat de duurzame afspraken tussen onderwijs, 

culturele instellingen en de gemeente betreft, sluiten we aan bij de landelijke 

ontwikkelingen die worden opgenomen in het cultuurconvenant dat we 

waarschijnlijk voor de zomervakantie zullen afsluiten met het Rijk en de G9.

�

6.1 voor een subsidie dient een aanvraag te worden ingediend

�

Schoolbesturen kunnen op basis van die beleidsregel een subsidie-aanvraag 

indienen voor hun scholen. Aanvraag en verantwoording van de subsidie vindt 

plaats volgens de Algemene Subsidie Verordening. Ook zal een inventarisatie 

van scholen die subsidie kunnen aanvragen, plaatsvinden.

�

7.1 een beleidsregel geeft richting voor de inzet van subsidies

Door een beleidsregel op te stellen bepaalt het college waar de middelen voor 

cultuureducatie voor moeten worden ingezet. In de subsidievoorwaarden 
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KanttekeningenKanttekeningenKanttekeningenKanttekeningen    

�

waarborgen we o.a. de doorgaande leerlijn voor cultuureducatie, inbedding in 

het curriculum, operationalisering van de kerndoelen, opbrengsten en inzet 

van de subsidie. Ook wordt hierin opgenomen hoe de subsidie moet worden 

verantwoord.

�

8.1 expertise dichtbij de school organiseren

�

Per school is eenmalig een bedrag beschikbaar om de scholen te 

ondersteunen bij de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn, het opstellen 

van een subsidieaanvraag en het verantwoorden van de subsidie. De aanvraag 

voor expertise zal onderdeel worden van de beleidsregel. Hierdoor kunnen 

scholen de door hen gewenste expertise inschakelen.

�

9.1 coördinatie en makelpunt ook vraaggericht organiseren

�

Onderwijs en culturele instellingen hebben aangegeven een cöordinatie-

makelpunt in te willen richten om enerzijds praktische zaken te regelen voor 

het onderwijs bij grootschalige projecten als 'Museum voor de Klas' en de 

matching tussen het aanbod en de vraag in de grotere culturele zalen in de 

stad. Anderzijds zal het coördinatie-makelpunt ook de kwaliteit bewaken van 

het aanbod dat in de stad wordt aangeboden. Dit coördinatie-makelpunt 

wordt voor het primair onderwijs ingericht. Het voortgezet onderwijs zal deze 

rol zelf invullen. Het onderwijsveld zal dit samen met culturele nader 

uitwerken.

�

1.1 niet alle scholen zijn toegerust voor een andere werkwijze

�

De invoering van een andere subsidiesystematiek voor cultuuronderwijs vraagt 

forse inspanningen van het onderwijs. Met name in deze tijd waarin scholen 

ook moeten presteren op hun kerntaken kan het investeren in beleid voor 

cultuuronderwijs teveel zijn. Het is niet mogelijk om deze inspanning van alle 

scholen in één schooljaar te vragen. Indien scholen geen aanvraag indienen, 

ontvangen zij geen subsidie voor cultuuronderwijs. Het risico is dat scholen op 

termijn geen cultuuronderwijs meer aanbieden.  

�

2.1 Verschillende subsidiesystematieken naast elkaar kan verwarrend zijn

�

In de komende jaren zal het onderwijs en de culturele ondernemers te maken 

krijgen met parallelle subsidiesystematieken. Dat kan verwarrend zijn voor 

uitvoerders en aanvragers. Scherpe en adequate communicatie is van groot 

belang in dit traject.

�

3.1 Subsidie voor amateurkunsteducatie wordt verminderd

�
In de nieuwe verdeling wordt een subsidie van EUR 950.000 beschikbaar 

gesteld voor de amateurkunsteducatie bij het UCK. Dit is minder dan het 
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� 1. financieel faseringsschema (prijspeil 2013) voor invoering van het nieuwe 

stelsel cultuureducatie  

� 2. commissiebrief: aanvullingen op raadsvoorstel Transitie Cultuureducatie  

 

 

Eerdere besluitvormingEerdere besluitvormingEerdere besluitvormingEerdere besluitvorming    

Ontwerp herinrichting cultuureducatie; B&W besluit dd 29 mei 2012 (12.044.491) 

 

huidige bedrag dat door het UCK aan amateurkunsteducatie wordt besteed.

�

3.2 Subsidie voor amateurkunsteducatie kan concurrentievervalsend werken

�

Naast het UCK zijn er in de stad diverse kleine instellingen en zelfstandigen 

die amateurkunsteducatie aanbieden. Deze ontvangen minder of geen 

subsidie voor hun (educatieve) activiteiten.

�
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Aldus besloten in de vergadering van de raad, gehouden op .....  

1 cultuureducatie in het onderwijs vraaggestuurd te organiseren zodat de 

doorgaande leerlijn en de kwaliteit van het cultuuronderwijs in het primair en 

voortgezet onderwijs wordt versterkt

2 de nieuwe werkwijze met ingang van augustus 2014 in drie jaar gefaseerd in te 

voeren en stelt daarbij het faseschema vast zoals in de bijlage is opgenomen

3 het budget voor cultuureducatie in het programma onderwijs op te splitsen in: 

a EUR 1.945.700 (prijspeil 2013) voor cultuuronderwijs 

b EUR 950.000 (prijspeil 2013) voor amateurkunsteducatie

4 voor het onderhoud van het door het UCK gehuurde pand aan het Domplein EUR 

1.500.000 beschikbaar te stellen uit de reservering bij de Utrechtse 

Vastgoedorganisatie

5 in overleg met onderwijs en betrokken partijen als UCK de implementatie te 

verzorgen en nauwgezet te monitoren

6 schoolbesturen een subsidie-aanvraag te laten indienen voor cultuuronderwijs 

op scholen conform de voorwaarden zoals opgenomen in de Algemene Subsidie 

Verordening

7 de subsidievoorwaarden uit te werken in een beleidsregel waarin onder meer 

opbrengsten, doorgaande leerlijn en inzet van de subsidie zijn opgenomen en 

deze vast te laten stellen door het college

8 per school eenmalig ca EUR 6000 beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling 

van de doorgaande leerlijn/expertise en de voorwaarden hiervoor op te nemen 

in een beleidsregel

9 de coördinatie en het makelen van grootschalige projecten voor het primair 

onderwijs te borgen en��het onderwijs te vragen dit in overleg met culturele 

instellingen in te richten; dekking hiervoor te vinden in de post 'beleidsexpertise 

en - advisering' van het faseschema.

De griffier, De burgemeester, 
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Het college van burgemeester en wethouders besluit het volgende voor 
te leggen aan de gemeenteraad 
1 Het totaalbudget van 2.895.700 euro (3.125.700 - 230.000 bezuiniging 

prijspeil 2013) voor cultuureducatie in de programmabegroting onderwijs 
vanaf 2014 te onderscheiden in 

a. een budget dat op aanvraag beschikbaar is voor onderwijs instellingen, 
onderverdeeld in budget voor de activiteiten van scholen en (tijdelijke) 
beleidsexpertise 

b. een budget voor amateurkunsteducatie (cursusaanbod) 
2 Het beschikbare budget van  2.895.700 euro (prijspeil 2013) voor 

cultuureducatie in de onderwijsbegroting  vanaf 2017  te verdelen in: 
- 1.945.700  euro (prijspeil 2013) voor onderwijsinstellingen 
- 950.000 euro (prijspeil 2013) voor amateurkunsteducatie 
3 In drie jaar toe te werken naar de gewenste verdeling in 2017 (besluit 2) en 

de fasering in te voeren conform het in de bijlage opgenomen schema. 
- het budget voor cultuureducatie in het onderwijs wordt dan in twee tranches 

overgeheveld naar het onderwijs 
- is er 3 jaar inzet op beleidsexpertise 
- heeft het UCK drie jaar de tijd om de transitie te realiseren. 
4 Anderhalf miljoen euro beschikbaar te stellen voor het door UCK gehuurde 

pand aan Domplein uit door UVO hiervoor gereserveerde middelen. 
Het presidium van de gemeenteraad voor te stellen bovenstaande te agenderen 
voor de Commissie Mens en Samenleving op 12 februari 2013 en voor de 
raadsvergadering van 28 februari 2013. 
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Raadsvoorstel 
1 Het totaalbudget van 2.895.700 euro (3.125.700 - 230.000 bezuiniging 

prijspeil 2013) voor cultuureducatie in de programmabegroting onderwijs 
vanaf 2014 te onderscheiden in 

a. een budget dat op aanvraag beschikbaar is voor onderwijs instellingen, 
onderverdeeld in budget voor de activiteiten van scholen en (tijdelijke) 
beleidsexpertise 

b. een budget voor amateurkunsteducatie (cursusaanbod) 
2 Het beschikbare budget van  2.895.700 euro (prijspeil 2013) voor 

cultuureducatie in de onderwijsbegroting  vanaf 2017  te verdelen in: 
- 1.945.700  euro (prijspeil 2013) voor onderwijsinstellingen 
- 950.000 euro (prijspeil 2013) voor amateurkunsteducatie 
3 In drie jaar toe te werken naar de gewenste verdeling in 2017 (besluit 2) en de 

fasering in te voeren conform het in de bijlage opgenomen schema. 
- het budget voor cultuureducatie in het onderwijs wordt dan in twee tranches 

overgeheveld naar het onderwijs 
- is er 3 jaar inzet op beleidsexpertise 
- heeft het UCK drie jaar de tijd om de transitie te realiseren. 
4 Anderhalf miljoen euro beschikbaar te stellen voor het door UCK gehuurde 

pand aan Domplein uit door UVO hiervoor gereserveerde middelen. 
 
Argumenten 
1.1 Om tot een definitieve verdeling van het totale subsidiebedrag van 2.895.700 

euro in 2017 te komen is het noodzakelijke om vanaf 2014 te werken met 
twee onderscheiden deelbudgetten in plaats van met een totaalbudget. 

2.1 De subsidie die door de onderwijsinstellingen aangevraagd kan worden op 
basis van een plan is gebaseerd op een bedrag per leerling en een 
innovatiesubsidie. 

2.2 De gemeente blijft een belangrijke bijdrage aan amateurkunsteducatie leveren 
2.3 In het nieuwe stelsel kan de subsidie voor amateurkunsteducatie geoormerkt 

worden. 
3.1 Het onderwijs vraagt in het nieuwe stelsel zelf subsidie aan op basis van een 

plan. 
3.2 Er is twee jaar de tijd om het onderwijs voor te bereiden op het aanvragen van 

subsidie. 
3.3 Om de scholen en culturele instellingen te helpen beleid te ontwikkelen en een 

plan op te stellen is voor drie jaar de inzet van beleidsexpertise gewenst. 
3.4 Naast beleidsexpertise is inzicht in het aanbod en toetsing van kwaliteit van 

het aanbod gewenst. 
3.5 Het UCK heeft drie jaar lang de tijd om de organisatie aan te passen op het 
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nieuwe stelsel en de vermindering van subsidie 
4.1 Pand aan Domplein behoeft onderhoud 

Kanttekeningen 
2.1 De noodzakelijke aanpassing van het aanbod voor amateurkunsteducatie was 

niet eerder voorzien. 
3.1 In plaats van een expertisecentrum wordt gekozen voor flexibele inzet van 

expertise door middel van aanbesteding of kortdurende projectmatige 
subsidiering 

3.2 Toerekening van overhead UCK op basis van beredeneerde inschatting 
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Context 
Vanaf 2010 is de wereld van de cultuureducatie volop in beweging. Gemeentelijke 
was er de behoefte om de kwaliteit van de cultuureducatie te verbeteren door de 
ontwikkeling van visie, het Utrechtse stelsel transparant te maken en meer culturele 
instellingen  de mogelijkheid tot samenwerking met het onderwijs te geven. 
Landelijk was er sprake van forse bezuinigingen en nieuw beleid.  
 
Om tot verbeteringen in het bestaande stelsel te komen zijn er diverse acties 
ondernomen. Er is gekeken naar ontwikkelingen elders, gesprekken gevoerd met 
het onderwijs en culturele instellingen, een enquête gehouden in het primair 
onderwijs enz. 
 
Dit leidde tot het collegebesluit op hoofdlijnen (mei 2012): 
- subsidie direct beschikbaar stellen aan het onderwijs  
- het realiseren van een expertisecentrum 
- het blijven bijdragen aan amateurkunsteducatie  (cursusaanbod) van het UCK 
- deze hoofdlijnen verder invullen met betrokken partijen 
 
Deze hoofdlijnen sluiten aan op het (juni 2011) door de PO Raad en Raad voor 
Cultuur uitgebrachte advies, naar aanleiding waarvan het huidige kabinet 
cultuureducatie als speerpunt heeft benoemd en de ambitie heeft om samen met 
provincie en gemeenten sturing te geven aan kwalitatief hoogwaardig 
cultuuronderwijs. De kern is dat cultuureducatie tot het hart van het onderwijs moet 
behoren. In dit advies zijn de hoofdlijnen verder uitgewerkt en omgezet in 
voorstellen. 
 
In Utrecht is de afgelopen jaren de cultuureducatie aanbodgericht georganiseerd en 
ingevuld waarbij het niet duidelijk is wat de leeropbrengsten voor de leerlingen zijn. 
Het huidige stelsel bestaat in hoofdzaak uit een aanbieder die verschillende rollen 
combineert en in opdracht van de gemeente cultuureducatief aanbod op de scholen 
wegzet. Deze aanbieder ontvangt alle voor cultuureducatie beschikbare subsidie uit 
de onderwijsbegroting. We willen naar een vraaggericht stelsel, waarbij ook het 
culturele ondernemerschap wordt gestimuleerd. 
 
In samenhang met het beleid van het rijk willen we de focus in het nieuwe stelsel 
leggen op het cultuuronderwijs en de leeropbrengsten. Om deze ambitie te kunnen 
realiseren is een wijziging van het huidige stelsel op het gebied van cultuureducatie 
nodig.  
 
Om het cultuuronderwijs in de scholen te integreren en de leeropbrengsten daarin 
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centraal te stellen is het noodzakelijk dat scholen zelf de regie pakken en beleid 
ontwikkelen en dit ook werkelijk implementeren. We streven er naar dat uiteindelijk 
alle scholen beleid ontwikkelen en uitvoeren, waardoor ook alle leerlingen hiervan 
kunnen profiteren. 
 
Ongeveer een derde van de scholen in Utrecht heeft al beleid ontwikkeld. Om er 
voor te zorgen dat alle scholen beleid ontwikkelen is een impuls nodig. Om te 
stimuleren dat scholen beleid ontwikkelen en implementeren willen we voor drie 
jaar expertise faciliteren die hierbij kan ondersteunen. 
 
Om subsidie te verkrijgen dient het onderwijs op basis van het ontwikkelde 
schoolbeleid een plan in bij de gemeente. Deze plannen moeten aan een aantal 
criteria voldoen, die worden vastgelegd in een beleidsregel. 
 
In de inrichting van het nieuwe stelsel is ook gelet op transparantie van 
geldstromen, geen vermenging van rollen als aanbieder, bemiddelaar en uitvoerder 
en willen we meer rechtstreekse toegankelijkheid van het onderwijs voor de 
culturele aanbieders bewerkstelligen.  
 
Naast de focus op het cultuuronderwijs vindt de gemeente ook de 
amateurkunsteducatie van belang en levert hieraan ook in het nieuwe stelsel een 
flinke bijdrage. Echter wel in mindere mate dan voorheen. Hierdoor lijkt het dan ook 
noodzakelijk om de beschikbare subsidie voor amateurkunsteducatie te oormerken 
met bepaalde doelstellingen in termen van doelgroep het leveren van bepaald 
aanbod. 
 
Om zowel het onderwijs als het UCK de gelegenheid te geven zich voor te bereiden 
op de verandering van het stelsel wordt een gefaseerde invoering voorgesteld. 
 
De herinrichting van het stelsel heeft consequenties voor het UCK. Zij krijgen 
uiteindelijk alleen nog een subsidiebijdrage voor amateurkunsteducatie. Daarnaast 
blijven zij wel een van de culturele aanbieders en kunnen met een aantrekkelijk 
aanbod inkomsten verwerven via de scholen. Door de herinrichting van het stelsel is 
een aanpassing van de organisatie en de huisvesting noodzakelijk. Het UCK zelf 
heeft al jaren de wens om te centraliseren en uit te breiden op de huidige locatie 
aan het Domplein. Door vermindering van subsidie lijkt uitbreiding niet 
noodzakelijk. Het pand aan Domplein vraagt wel onderhoud. Er zijn door UVO 
middelen gereserveerd voor het door UCK gehuurde pand aan Domplein. 

Argumenten 
1.1 Om tot een definitieve verdeling van het totale subsidiebedrag van 2.895.700 

euro in 2017 te komen is het noodzakelijke om vanaf 2014 te werken met 
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twee onderscheiden deelbudgetten in plaats van met een totaalbudget. 
Tot en met 2013 wordt gewerkt met een totaalbudget dat beschikt wordt aan 
het UCK en ingezet wordt op vier programmalijnen van het UCK. Om tot de 
gewenste stelselhervorming te komen en het budget te verdelen zoals 
gewenst in 2017 is het noodzakelijk vanaf 2014 met de gewenste indeling te 
gaan werken en de budget onderdelen als zodanig te markeren. 

2.1 De subsidie die door de onderwijsinstellingen aangevraagd kan worden op 
basis van een plan is gebaseerd op een bedrag per leerling en een 
innovatiesubsidie. 
Een bedrag per leerling is een duidelijke onafhankelijke indicator voor de 
hoogte van de mogelijke subsidie per school. Een innovatiesubsidie is bedoeld 
als stimulans voor scholen die een extra inspanning leveren en een 
voortrekkersrol vervullen. De subsidie start met 20 euro per leerling  plus 
eenmalig ongeveer 6000 euro per school voor beleidsondersteuning. Op het 
moment dat alle scholen beleid hebben, zal  de subsidie voor 
beleidsondersteuning ingezet worden voor de subsidie per leerling. het 
bedrag per leerling kan dan worden opgehoogd. De gemeentelijke subsidie is 
een aanvulling op de landelijke subsidie (10.90 per leerling) in het primair 
onderwijs. 

2.2 De gemeente blijft een belangrijke bijdrage aan amateurkunsteducatie leveren 
Na doorberekening van de huisvestingslasten en overhead is recent gebleken 
dat het bedrag dat het UCK nu besteedt aan de amateurkunsteducatie ruim 
anderhalf miljoen euro bedraagt. De prioriteit van het stelsel cultuureducatie 
ligt echter bij het cultuuronderwijs. Amateurkunsteducatie blijft een 
belangrijke voorziening in de stad, maar er zal minder subsidie beschikbaar 
worden gesteld ten gunste van de subsidie voor cultuuronderwijs. 

2.3 In het nieuwe stelsel kan de subsidie voor amateurkunsteducatie geoormerkt 
worden. 
Omdat de bijdrage aan de amateurkunsteducatie lager wordt dan in het 
huidige stelsel is de consequentie dat het aanbod zal moeten worden 
bijgesteld. Dit kan door de subsidie voor bepaalde doelgroepen te oormerken 
bijvoorbeeld voor jongeren en kinderen of specifieker te kijken naar vraag en 
aanbod. 

3.1 Het onderwijs vraagt in het nieuwe stelsel zelf subsidie aan op basis van een 
plan. 
Om werkelijk tot cultuuronderwijs te komen, waarbij de opbrengsten zijn 
geformuleerd is het belangrijk dat het onderwijs zelf de regie neemt. Ze dient 
dan ook zelf een aanvraag voor subsidie in op basis van een plan. De eisen die 
aan de aanvraag worden gesteld, worden vastgelegd in een (in overleg met de 
schoolbesturen) opgestelde beleidsregel. Een aanzet voor de beleidsregel is 
gemaakt. Deze dient nog nader uitgewerkt te worden en zal worden 
vastgesteld door het college. 
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3.2 Er is twee jaar de tijd om het onderwijs voor te bereiden op het aanvragen van 
subsidie. 
Beleid op het gebied van cultuureducatie is voorwaarde voor het aanvragen 
van gemeentelijke subsidie. De inschatting is dat in 2014 ongeveer een derde 
van de scholen beleid heeft ontwikkeld. In de jaren daarna kunnen ook de 
andere scholen beleid ontwikkelen en een plan opstellen, zodat subsidie kan 
worden aangevraagd. 

3.3 Om de scholen en culturele instellingen te helpen beleid te ontwikkelen en een 
plan op te stellen is voor drie jaar de inzet van beleidsexpertise gewenst. 
Om te zorgen dat uiteindelijk alle scholen beleid ontwikkelen en subsidie 
kunnen aanvragen op basis van een plan is ondersteuning van de scholen met 
expertise nodig. Na drie jaar kan ruim twee derde van dit budget ingezet 
worden voor de uitvoering van het cultuuronderwijs, waardoor het bedrag per 
leerling kan worden opgehoogd en de groei van het aantal leerlingen kan 
worden opgevangen. Aanvankelijk werd gedacht aan de oprichting van een 
expertisecentrum. Er wordt echter meer flexibiliteit in de inzet van budget 
bereikt door de vraag naar expertise aan te besteden of kortdurend 
projectmatig te subsidiëren. 

3.4 Naast beleidsexpertise is inzicht in het aanbod en toetsing van kwaliteit van 
het aanbod gewenst. 
Voor het inzichtelijk maken van het aanbod voor de onderwijsinstellingen en 
toetsing van de kwaliteit van het aanbod sluiten we aan bij een bestaande 
ontwikkeling. Het Kenniscentrum voor Cultuureducatie en Amateurkunst 
ontwikkelt de website Alice moves. Via deze site wordt het aanbod inzichtelijk 
gemaakt, de kwaliteit getoetst door middel van een redactieraad en wordt ook 
nog een platform geboden. Utrecht kan zich aansluiten bij de gebruikers van 
deze site. De opstart is financieel geregeld. Vanaf 2017 is het mogelijk dat een 
bijdrage wel nodig is. Hiervoor is in het nieuwe stelsel budgettaire ruimte. 

3.5 Het UCK heeft drie jaar lang de tijd om de organisatie aan te passen op het 
nieuwe stelsel en de vermindering van subsidie 
Het UCK ontvangt vanaf 2017 alleen nog subsidie voor amateurkunsteducatie. 
Daarnaast blijft UCK een van de aanbieders en kan inkomsten verkrijgen uit 
aanbod dat door de scholen wordt ingekocht. De gemeente is niet 
verantwoordelijk voor de frictiekosten die bij het UCK  ontstaan bij de 
hervormingen van het stelsel. De veranderopdracht voor het UCK is echter niet 
eenvoudig. Bovendien heeft het UCK onvoldoende vermogen om de gewenste 
veranderingen geheel zelfstandig op te vangen. Om het UCK de tijd te geven 
de veranderingen door te voeren krijgt zij vanaf 2014 de opdracht om naast 
de realisatie van het aanbod ook de transitie vorm te geven door de 
organisatie voor te bereiden op vermindering van subsidie. In 2017 vermindert 
de subsidie tot het gewenste bedrag. 

4.1 Pand aan Domplein behoeft onderhoud 
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Het UCK heeft al jaren de wens om te centraliseren op Domplein door 
renovatie van het gebouw en uitbreiding van m2. Doorrekening van deze 
wensen zou echter een forse verhoging van de huur tot gevolg hebben, die 
niet is op te brengen door het UCK binnen de huidige begroting. Het UCK 
heeft vervolgens een twaalftal mogelijke scenario's voor huisvesting 
aangedragen. Met het verminderen van de subsidie tot uiteindelijk 950.000 
euro voor amateurkunsteducatie in 2017 is het nodig dat ook de huisvesting 
hierbij passend wordt. Het pand aan Domplein behoeft wel onderhoud. UVO 
heeft hiervoor 1,5 miljoen euro gereserveerd. 

Kanttekeningen 
2.1 De noodzakelijke aanpassing van het aanbod voor amateurkunsteducatie was 

niet eerder voorzien. 
Door toerekening van de huisvestingslasten en overhead aan de producten is 
pas recent gebleken dat ruim de helft van de beschikbare subsidie besteed 
werd aan amateurkunsteducatie. Het verminderen van de subsidie voor de 
amateurkunsteducatie vraagt daardoor een aanpassing van dit aanbod die 
eerder niet was voorzien. Dit werkt ook door in de huisvesting van het UCK. 

3.1 In plaats van een expertisecentrum wordt gekozen voor flexibele inzet van 
expertise door middel van aanbesteding of kortdurende projectmatige 
subsidiering 
Het voorstel is om af te wijken van het eerdere besluit van B&W om een 
expertisecentrum in te richten en de expertise flexibel te regelen. Op basis 
van meer inzicht in wat er nodig is en ervaringen elders wordt van het eerdere 
besluit afgeweken. 

3.2 Toerekening van overhead UCK op basis van beredeneerde inschatting 
De berekening van de toedeling van de overhead aan de verschillende 
onderdelen van het UCK is gemaakt op basis van een zorgvuldig beredeneerde 
inschatting, deze kan pas exact onderbouwd worden op basis van de 
werkelijke gegevens uit de bedrijfvoering van het UCK 

Uitvoering 
De herinrichting van de cultuureducatie vraagt om een zorgvuldig communicatie 
naar alle betrokken doelgroepen. Zodat alle betrokken weten wat de veranderingen 
inhouden, wanneer deze plaatsvinden en wat er van hen verwacht wordt. Hiervoor 
wordt een communicatieplan opgesteld. 
 
De diverse onderdelen van het nieuwe stelsel worden verder met betrokkenen 
besproken en in 2013 zorgvuldig voorbereid. 
 
Bijvoorbeeld:  
- Bij het onderwijs wordt geïnventariseerd welke scholen al beleid hebben en 



 
 

 

toelichting 
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subsidie kunnen aanvragen. 
- De beleidsregel wordt in overleg met het onderwijs verder uitgewerkt. 
- Met het UCK wordt overlegd hoe de veranderingen kunnen worden doorgevoerd 
- De aanbesteding of projectmatige subsidiering van de beleidexpertise wordt in 
gang gezet. 
- Mogelijk oormerking van de subsidie voor amateurkunsteducatie 
etc. 

Aanvullende bijlagen voor B en W 
- 1. Faseringsschema (prijspeil 2013) voor invoering van het nieuwe stelsel 

cultuureducatie 
- 2. Notitie: "Naar een nieuw stelsel voor cultuureducatie" 

Bijlagen voor de gemeenteraad en/of de raadscommissie 
- 1. Faseringsschema (prijspeil 2013) voor invoering van het nieuwe stelsel 

cultuureducatie 
- 2. Notitie: "Naar een nieuw stelsel voor cultuureducatie" 

Eerdere besluitvorming 
- Ontwerp herinrichting cultuureducatie; B&W besluit dd 29 mei 2012 

(12.044.491) 
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Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor 
het volgende besluit te nemen 
1 Het totaalbudget van 2.895.700 euro (3.125.700 - 230.000 bezuiniging prijspeil 

2013) voor cultuureducatie in de programmabegroting onderwijs vanaf 2014 te 
onderscheiden in 

a. een budget dat op aanvraag beschikbaar is voor onderwijs instellingen, onderverdeeld 
in budget voor de activiteiten van scholen en (tijdelijke) beleidsexpertise 

b. een budget voor amateurkunsteducatie (cursusaanbod) 
2 Het beschikbare budget van  2.895.700 euro (prijspeil 2013) voor cultuureducatie 

in de onderwijsbegroting  vanaf 2017  te verdelen in: 
- 1.945.700  euro (prijspeil 2013) voor onderwijsinstellingen 
- 950.000 euro (prijspeil 2013) voor amateurkunsteducatie 
3 In drie jaar toe te werken naar de gewenste verdeling in 2017 (besluit 2) en de 

fasering in te voeren conform het in de bijlage opgenomen schema. 
- het budget voor cultuureducatie in het onderwijs wordt dan in twee tranches 

overgeheveld naar het onderwijs 
- is er 3 jaar inzet op beleidsexpertise 
- heeft het UCK drie jaar de tijd om de transitie te realiseren. 
4 Anderhalf miljoen euro beschikbaar te stellen voor het door UCK gehuurde pand 

aan Domplein uit door UVO hiervoor gereserveerde middelen. 

Geen van de beslispunten is referendabel. 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
De secretaris, De burgemeester, 
  
 

Conclusie Commissie Mens en Samenleving 
 
 
 
 
 
Datum 
Status 
 
 



 

23 december 2012 
 

Naar een nieuw stelsel voor cultuureducatie 
Uitwerking van en voorstel voor nieuwe financiële stromen 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
1.1 Inleiding  

De gemeente Utrecht heeft reeds enige tijd plannen om het stelsel voor cultuureducatie in de 
stad te hervormen. Het bestaande subsidiestelsel, waarbij het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten (UCK) momenteel voor ruim € 3 miljoen gesubsidieerd wordt, zal vervangen worden 
door een nieuw stelsel. In 2014 zal, zoals vermeld in de voorjaarsnota 2011, een 
subsidiekorting worden doorgevoerd van € 230.000. Dit houdt in dat er vanaf 2014 een 
bedrag van € 2.895.700 beschikbaar zal zijn voor het cultuureducatiestelsel in Utrecht. In dit 
bedrag is geen rekening gehouden met eventuele indexering. 
 
In het nieuwe stelsel ligt de focus op cultuuronderwijs in en rondom de school, waarvoor de 
scholen rechtstreeks een subsidie kunnen gaan aanvragen bij de gemeente Utrecht. De 
scholen zullen binnen het stelsel beleidsondersteuning krijgen om een beleid ten aanzien 
van cultuuronderwijs en een bijbehorende doorlopende leerlijn te ontwikkelen. Ook de 
culturele instellingen zullen in beleidsmatig opzicht worden ondersteund teneinde hun 
aanbod aan te laten sluiten bij het cultuuronderwijs op de scholen.  
Voor het organiseren van cursussen voor amateurs zal de gemeente Utrecht subsidie blijven 
verstrekken aan het UCK. Het subsidiebedrag zal in het nieuwe stelsel echter substantieel 
lager zijn dan in het bestaande stelsel.  
 
In de voorliggende rapportage wordt ingegaan op de uitwerking van dit nieuwe stelsel, de 
daarmee samenhangende geldstromen en de gefaseerde invoering ervan. 

1.2 Aanleiding voor het nieuwe stelsel 
Vanaf 2010 is een aantal ontwikkelingen op het gebied van cultuureducatie aanleiding 
geweest voor de gemeente Utrecht om een nieuwe visie op het stelsel voor cultuureducatie 
te formuleren. Het gaat onder andere om de volgende ontwikkelingen op lokaal en landelijk 
niveau. 
 
Lokaal niveau: 

1. De wens van de gemeente om een gemeentebrede visie op cultuureducatie te 
ontwikkelen.  
De gemeente heeft de afgelopen jaren de invulling van de opdracht aan het UKC 
vooral pragmatisch uitgevoerd. Er bestond de afgelopen jaren geen duidelijk beeld 
over hoe de cultuureducatie in de stad vormgegeven zou moeten worden. De 
gemeente heeft inmiddels beleidsmatig gezien keuzes gemaakt en is voornemens 
deze te vertalen naar een nieuw stelsel voor cultuureducatie. 

2. De wijze waarop het UCK haar rol in het cultuureducatiestelsel invult en de 
vermenging van de rollen van adviseur, bemiddelaar en uitvoerder binnen één 
instelling.  
Onderwijs- en culturele instellingen zijn wisselend tevreden over de wijze waarop het 
UCK haar adviestaken invult. Ook constateert de gemeente dat het UCK beperkt 
ondersteuning aan de scholen en de culturele instellingen biedt waar het gaat om het 
ontwikkelen van beleid voor cultuureducatie en een doorlopende leerlijn. De 
gemeente is bovendien van mening dat de vermenging van de rollen van adviseur, 
bemiddelaar en uitvoerder niet wenselijk is. 

3. De ambitie, ontwikkeling en plannen van culturele instellingen, als aanbieder van 
cultuureducatie. Steeds meer Utrechtse culturele instellingen werken (rechtstreeks) 
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samen met scholen op het gebied van cultuureducatie en hebben de ambitie om dit 
uit te breiden. Een nieuw stelsel voor cultuureducatie kan hieraan ruimte bieden. 

 
Landelijk niveau: 

4. De bezuiniging van het Rijk op de kunsten.  
Utrechtse culturele (rijksgesubsidieerde) instellingen ontvangen minder rijkssubsidie 
door de landelijke bezuinigingen op het cultuurbudget. Tegelijkertijd wordt van de 
instellingen onverminderd inzet gevraagd op het gebied van cultuureducatie. De 
culturele instellingen zijn gebaat bij een stelsel waarin ze rechtstreeks kunnen 
worden betaald door onderwijsinstellingen voor hun inzet. 

5. Het nieuwe rijksbeleid op het gebied van cultuureducatie.  
De onderwijsraad en de Raad voor Cultuur constateren in een gezamenlijk advies 
van juni 2012 (Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!) dat cultuureducatie vaak 
een marginale plek inneemt in het curriculum van scholen in het primair onderwijs 
(po). De raden adviseren scholen weer de regie te laten nemen in het onderwijzen 
van kunst en cultuur. Cultuureducatie moet terug naar het hart van het onderwijs. De 
raden adviseren een doorgaande lijn met betrekking tot kennis, vaardigheden en 
attituden die alle leerlingen nodig hebben voor een culturele loopbaan. 

 
In de bijlagen is een toelichting op bovenstaande onderwerpen en een overzicht opgenomen 
van eerder uitgevoerd onderzoek ten behoeve van de visievorming op het nieuwe stelsel en 
de uitkomsten die dat heeft opgeleverd. 

1.3 Collegebesluit en brief aan de raadscommissie (29 mei 2012)  
Het collegebesluit van 29 mei 2012 benoemt de volgende besluiten ten aanzien van het 
nieuwe stelsel cultuureducatie: 

1. De subsidie voor cultuureducatie zal zodanig worden ingericht dat de kwaliteit van 
het onderwijs voor cultuureducatie wordt verbeterd, waardoor meer rendement voor 
de jeugd in het onderwijs wordt behaald en er meer dynamiek ontstaat tussen vraag 
en aanbod. 

2. De scholen in het po en voortgezet onderwijs (vo) zal subsidie verleend worden voor 
de uitvoering van veelzijdige culturele activiteiten op school, door middel van het 
indienen van plannen bij de gemeente. Hierdoor nemen de scholen meer 
verantwoordelijkheid en werken ze planmatig aan een doorgaande leerlijn op het 
gebied van cultuureducatie. 

3. Specifieke subsidie zal verleend worden aan aanbod voor amateurkunsteducatie 
van het UCK, waardoor het open cursusaanbod voor volwassenen en jeugd voor de 
stad in stand gehouden kan worden en de cursusgelden niet ineens enorm stijgen. 

4. Er zal een onafhankelijk expertisecentrum cultuureducatie worden ingericht dat het 
brede cultuureducatieve aanbod in de stad toetst op kwaliteit, het aanbod inzichtelijk 
en toegankelijk maakt voor de scholen en de scholen ondersteunt bij het maken van 
hun plannen voor hun doorlopende leerlijn cultuureducatie binnen de school. 

5. De voorgestelde koers zal samen met betrokken partijen verder uitgewerkt worden. 
 
Ter aanvulling op het collegebesluit is de raadscommissie Mens en Samenleving per brief 
(gedateerd 29 mei 2012) geïnformeerd over het voornemen om wijzigingen aan te brengen 
in het stelsel voor subsidiëring voor cultuureducatie. Daarin wordt aangekondigd dat de 
subsidie vanuit de gemeente voor cultuureducatie (die nu in zijn geheel naar het UCK gaat) 
wordt gesplitst in drie subsidiestromen waarmee het onderwijs, culturele instellingen en de 
amateurkunsteducatie worden bediend. 
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In de brief worden de volgende ambities voor het nieuwe stelsel voor cultuureducatie voor de 
periode 2013 - 2016 beschreven: 
“We willen bereiken dat zoveel mogelijk leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs in 
aanraking komen met cultuur, passief én actief. Cultuureducatie stimuleert ‘liefde’ voor 
cultuur en biedt kinderen en jongeren de kans om hun creatief talent te ontdekken en te 
ontwikkelen. In de organisatie en de uitvoering van de cultuureducatie in onze stad zijn 
echter verbeteringen mogelijk, waardoor de kwaliteit omhoog gaat. Onze ambities zijn: 

1. Scholen nemen meer verantwoordelijkheid:  
meer scholen dan nu – en liefst alle scholen – nemen de verantwoordelijkheid voor 
een planmatige aanpak van het cultuuronderwijs. De school bepaalt wat zij met 
cultuuronderwijs wil bereiken en ontwikkelt een doorlopende leerlijn op het gebied 
van cultuureducatie. Het ligt voor de hand dat scholen cultuureducatie op een 
verschillende wijze uitwerken. Belangrijk daarbij is dat scholen zich bewust zijn van 
en sturen op gewenste opbrengsten van cultuureducatie. 

2. Onafhankelijk expertise:  
scholen kunnen zich bij de ontwikkeling en uitvoering van hun cultuuronderwijs laten 
adviseren door een onafhankelijk expertisecentrum. Dit expertisecentrum helpt bij 
het bepalen van doelen en een doorlopende leerlijn, adviseert over culturele 
activiteiten die in de leerlijn passen, maakt het brede aanbod van de culturele 
instellingen inzichtelijk en toetst dit op kwaliteit. 

3. Ruimte voor culturele instellingen:  
meer aanbieders van cultuureducatie krijgen toegang tot de scholen in het primair en 
voortgezet onderwijs. Culturele instellingen ontwikkelen hun aanbod op basis van de 
vraag van de scholen. We zien graag ‘creatief partnerschap’ tussen de culturele 
instelling en de school. 

4. Transparantie voor alle betrokken partijen op verschillende functies (ook financieel), 
waardoor ook meer sturing op de resultaten mogelijk is.” 

 
In de brief aan de commissie wordt aangegeven dat de gemeente bovenstaande ambities in 
de komende periode samen met betrokken partijen wil uitwerken langs de volgende lijnen: 

1. De scholen voor primair en voortgezet onderwijs ontvangen rechtstreeks subsidie 
voor culturele activiteiten op de scholen. 
Door de scholen de subsidie zelf aan te laten vragen en rechtstreeks aan hen te 
verlenen, nemen scholen zelf de regie en kunnen zij zelf de aanbieders kiezen. Ze 
kunnen hierbij desgewenst ondersteuning krijgen van het onafhankelijke 
expertisecentrum.  
Om de subsidie te verkrijgen dienen de scholen een plan in bij de gemeente. Aan het 
plan wordt een aantal eisen gesteld die vooraf zijn vastgelegd in een nog op te 
stellen beleidsregel. De plannen worden beoordeeld door een deskundige 
commissie. 

2. Aanbod voor amateurkunsteducatie (cursusaanbod) in de stad. 
Het UCK heeft nu een aanbod voor jeugd en volwassen in de stad. We vinden het 
van belang dat de prijs van dit aanbod voor amateurkunsteducatie in de stad niet 
ineens stijgt. Om dit te realiseren zullen we het UCK hiervoor een specifieke subsidie 
verlenen.  

3. De realisatie van een onafhankelijk expertisecentrum.  
Door realisatie van een onafhankelijk expertisecentrum verwachten we meer 
dynamiek tussen scholen en cultuureducatieve aanbieders, wordt de kwaliteit van 
het aanbod gewaarborgd en zijn de rollen van aanbieder, adviseur en uitvoerder 
gescheiden. 
 



NAAR EEN NIEUWE STELSEL VOOR CULTUUREDUCATIE UTRECHT 

5/39 

De taken van het onafhankelijk expertisecentrum zijn: 
a. het aanbod van cultuureducatie voor de scholen inzichtelijk maken; 
b. de vraag van scholen naar cultuureducatie inzichtelijk maken voor de 

culturele instellingen; 
c. scholen adviseren bij het bepalen van doelen en een leerlijn voor 

cultuureducatie; 
d. culturele instellingen adviseren bij de ontwikkeling van hun aanbod voor het 

onderwijs en het aangaan van ‘creatief partnerschap’ met scholen; 
e. de kwaliteit van de cultuureducatie toetsen. 

1.4 Verschillen collegebesluit, brief aan de raadscommissie (29 mei 2012) en voorliggend voorstel 
In de brief aan de Commissie Mens en Samenleving (29 mei 2012) zijn drie uitwerkingslijnen 
van de ambities voor het nieuwe stelsel beschreven: (1) directe subsidie voor cultuureducatie 
aan de scholen, (2) aanbod voor amateurkunst via het UCK en (3) een onafhankelijk 
expertisecentrum).  
 
Het voorliggende voorstel verschilt ten aanzien van de punten 2 en 3 van het collegebesluit 
en de brief aan de raadscommissie. 
Punt 2: Aanbod voor amateurkunst: 

• Het collegebesluit - dat specifieke subsidie verleend zal worden aan aanbod 
voor amateurkunsteducatie van het UCK, waardoor het open cursusaanbod 
voor volwassenen en jeugd voor de stad in stand gehouden kan worden en 
de cursusgelden niet ineens enorm stijgen - zal ten dele worden uitgevoerd. 
Dit hangt samen met het gegeven dat het UCK in het nieuwe stelsel minder 
subsidie zal ontvangen dan nodig is voor het in stand houden van het 
huidige aanbod. Na toerekening van de subsidie voor overhead aan de 
verschillende programmalijnen is gebleken dat de amateurkunsteducatie een 
groter deel van de subsidie in beslag neemt dan tot voor kort bekend was.  

Punt 3: Een onafhankelijk expertisecentrum: 
• Op basis van aanvullend onderzoek is het voorstel om het onafhankelijke 

expertisecentrum te vervangen door projectmatige inzet van expertise ten 
behoeve van beleidsontwikkeling van scholen en culturele instellingen voor 
een afgebakende periode van drie jaar. Na drie jaar zal een budget flexibel 
worden ingezet ten behoeve van expertisebevordering. Het gaat in beide 
gevallen om onafhankelijke beleidsexpertise. 

• Verder wordt voorgesteld om voor het inzichtelijk maken van het aanbod van 
cultuureducatie voor de scholen en de toetsing van kwaliteit van de 
cultuureducatie aan te sluiten bij een bestaand initiatief (dat aanbod digitaal 
inzichtelijk maakt) en deze taak niet onder te brengen in een 
expertisecentrum. 
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Hoofdstuk 2 Gemeentelijke kaders 
2.1 Cultuurbeleid gemeente Utrecht 

In 2011 is de nieuwe cultuurvisie ‘Open ruimte 2012 – 2022’ vastgesteld. Hierin wordt 
nadrukkelijk ingegaan op de stad als leeromgeving en de rol van cultuureducatie hierin. De 
brede cultuurvisie en de voorliggende uitwerking van het nieuwe stelsel cultuureducatie 
sluiten bij elkaar aan. 
In de convenantperiode 2013-2016 richten een aantal culturele instellingen zich, naast het 
maken en/of presenteren van voorstellingen, concerten, films, beeldende kunst, literatuur, 
urban arts, community arts en nieuwe media, in samenwerking met scholen in het primair 
onderwijs op cultuureducatie (creatief partnerschap). Deze scholen werken aan een 
doorgaande leerlijn en doen ervaring op waarvan andere scholen kunnen leren.  

2.2 Financiële kaders 
Uitgangspunt is dat het nieuwe stelsel wordt gerealiseerd binnen de budgetten die gelden 
voor het huidige subsidiestelsel.  
Ten aanzien van het bestaande subsidiebudget voor het UCK van ruim € 3 miljoen zal in 
2014 een korting worden doorgevoerd van € 230.000. Dit houdt in dat er vanaf 2014 een 
bedrag van € 2.895.700 beschikbaar zal zijn voor het nieuwe cultuureducatiestelsel in 
Utrecht. Met een eventuele indexering is in de gepresenteerde bedragen momenteel nog 
geen rekening gehouden.  
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Hoofdstuk 3 Voorstellen voor het nieuwe stelsel 
3.1 Beleidsdoelen van het nieuwe stelsel 

Het doel van het nieuwe stelsel is om de scholen verantwoordelijk te maken voor het 
cultuuronderwijs op de scholen en het daarmee samenhangende beleid en doorlopende 
leerlijn. Tevens is een doel om de culturele instellingen een actieve(re) rol te geven bij het 
vormgeven van dat cultuuronderwijs.  
 
In de praktijk blijkt dat er bij de betrokken partijen nog geen consensus is over wat onder 
beleid voor cultuureducatie, cultuuronderwijs en een doorlopende leerlijn moet worden 
verstaan. In de bijlagen zijn daarom definities van deze begrippen opgenomen. 
 
Uiteindelijk streeft de gemeente ernaar met het nieuwe stelsel cultuureducatie onderdeel uit 
te laten maken van het schoolcurriculum op scholen in het primair en voortgezet onderwijs.  
Cultuureducatie wordt vaak als apart 'vak' beschouwd, maar zodra cultuureducatie volledig 
geïntegreerd wordt in het curriculum van de school is er sprake van cultuuronderwijs. Het 
gaat om onderwijs dat cultuur centraal stelt en het cultureel bewustzijn van en bij kinderen en 
jongeren ontwikkelt. Dit type onderwijs stimuleert kinderen en jongeren te reflecteren op cultuur. 
Dit kan middels een planmatige aanpak van het vak, maar kan bijvoorbeeld ook inhouden 
dat cultuureducatie gekoppeld wordt aan andere vakken in het curriculum. Een illustratie 
daarvan is het gebruik van cultuureducatie binnen het vak Maatschappijleer in het vo, 
bijvoorbeeld een theaterstuk over een maatschappelijk thema.  Cultuuronderwijs 
veronderstelt dat culturele organisaties hun aanbod zodanig ontwikkelen dat het een 
logische plaats heeft in het curriculum van de scholen. 
 
Het is de ambitie van de gemeente Utrecht dat de po- en vo-scholen het cultuuronderwijs 
planmatig aanpakken. Dit houdt in dat een doorlopende leerlijn wordt gevolgd en dat bewust 
wordt gestuurd op de gewenste opbrengsten van de cultuureducatie. De school bepaalt 
daarbij overigens zelf wat die opbrengsten zijn.  
Om deze manier van werken te bereiken zal het huidige stelsel worden geherstructureerd. In 
het verlengde hiervan zullen ook de financiële stromen worden herverdeeld.  

3.2 Aansluiting bij landelijke beleidsontwikkelingen 
Met het nieuwe stelsel wordt aangesloten bij rijksbeleid en het advies van de Onderwijsraad 
en de Raad voor Cultuur van juni 2012 (Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!).  
Het Rijk richt zich op de borging van de kwaliteit van cultuureducatie in het onderwijs en wil 
de ontwikkeling van een doorgaande leerlijn stimuleren in samenhang met de kerndoelen 
van het cultuuronderwijs.  
 
De betrokken adviesraden constateren dat cultuureducatie vaak een marginale plek inneemt 
in het curriculum van scholen in het po. De raden adviseren om scholen weer de regie te 
laten nemen in het onderwijzen van kunst en cultuur. Cultuureducatie moet terug naar het 
hart van het onderwijs. De raden adviseren een doorgaande lijn met betrekking tot de kennis, 
vaardigheden en attituden die alle leerlingen nodig hebben voor een culturele loopbaan. 
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3.3 Financiële stromen in het nieuwe stelsel 
In 2014 bedraagt de totale subsidiestroom voor het nieuwe stelsel € 2.895.700 (in dit bedrag 
is nog geen rekening gehouden met een eventuele inflatiecompensatie). Het totale 
subsidiebedrag zal in de toekomst (na een transitieperiode van drie jaar) worden opgesplitst 
in de volgende drie financiële stromen: 

1. Subsidie aan de po- en vo-scholen voor het organiseren van cultuuronderwijs binnen 
het schoolcurriculum. 

2. Een budget voor de inzet van expertise ter ondersteuning van het onderwijs en het 
culturele veld.  

3. Subsidie aan het UCK, geoormerkt als subsidiebijdrage voor amateurkunst. 

3.4 Fasering en subsidiebudgetten in de transitieperiode (2014-2016) 
De periode van 2014 tot en met 2016 is een transitieperiode, om te komen tot een stelsel 
met de drie financiële stromen, zoals bij paragraaf 3.3 benoemd.  
 
Cultuuronderwijs op de scholen vraagt om een integrale aanpak die betrekking kan hebben 
op het beleid van de school, op de kwaliteit van docenten en leerkrachten en op de kwaliteit 
van leerplannen en projecten. Veel scholen beschikken nog niet of niet in voldoende mate 
over de kennis en kunde om het cultuuronderwijs op eigen kracht in te richten, uit te voeren 
en zo mogelijk te verbeteren. Daarom wordt de invoering van het nieuwe stelsel zo 
gefaseerd dat scholen eerst ondersteund worden bij het ontwikkelen van beleid.  
Nadat scholen beleid hebben ontwikkeld, kunnen ze subsidie aanvragen voor 
cultuureducatieve initiatieven c.q. cultuuronderwijs op de school. Het hebben van beleid is 
een voorwaarde voor het aanvragen van subsidiebudget voor de scholen.  
 
In de transitieperiode 2014-2016 krijgt een steeds groter wordend deel van de scholen de 
gelegenheid om direct subsidie voor cultuureducatie c.q. cultuuronderwijs aan te vragen. Het 
UCK ontvangt een steeds kleiner wordende subsidie voor cultuureducatieve activiteiten in en 
rondom het onderwijs. Het budget wordt stapsgewijs ‘overgeheveld’ van het UCK naar de 
onderwijsinstellingen, zoals te zien is in de tabel op de volgende pagina.  
 
In de transitieperiode kunnen de scholen zich organisatorisch voorbereiden op de 
veranderende situatie, bijvoorbeeld ten aanzien van het wegvallen van de coördinerende 
functie van het UCK ten aanzien van centraal georganiseerde projecten, zoals Museum in de 
Klas. 
 
Het UCK heeft door de voorgestelde fasering tot en met 2016 de tijd om zelf een stevige 
positie op ‘de markt’ voor cultuureducatie in en rondom de school te verwerven. Het UCK zal 
een geoormerkte subsidie voor (een deel van het huidige) amateurcursusaanbod blijven 
ontvangen, ook na de transitieperiode. 
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Tabel 3.1: overzicht financiële stromen in de transitieperiode 2014 tot en met 2016 en nieuw 
stelsel vanaf 2017	  
	  	   2014	   2015	   2016	   2017	  
Bestaand	  stelsel	   	  	  

	  
	  	  

	  UCK	  cultuureducatie	  in	  en	  rondom	  
school	   	  €	  667.000	  	   	  €	  334.000	  	   	  €	  0	  	   	  €	  0	  	  
Nieuw	  stelsel	   	  	  

	  
	  	  

	  Onderwijs	  	   	  	  
	  

	  	  
	  

	  	  

rechtstreekse	  subsidie	  
‘cultuureducatie	  en	  cultuuronderwijs	  
in	  en	  rondom	  school’	  en	  ‘innovatie’	   	  €	  333.000	  	   	  €	  666.000	  	   	  €	  1.000.000	  	   €	  1.795.700	  	  

	  	  
beleidsexpertise	  en	  -‐advisering	  
(inclusief	  btw)	   	  €	  484.000	  	   	  €	  484.000	  	   	  €	  484.000	  	   	  €	  150.000	  	  

Subtotaal	  onderwijs	   	  €	  817.000	  	   	  €	  1.150.000	  	   	  €	  1.484.000	  	   	  €	  1.945.700	  	  
UCK	  (nieuw	  stelsel)	   	  	  

	  
	  	  

	  	  	   UCK	  amateurkunst	  en	  transitie	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  950.000	  	  
Subtotaal	  UCK	  'nieuw	  stelsel'	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  950.000	  	  
totaal	   	  €	  2.895.700	  	   	  €	  2.895.700	  	   	  €	  2.895.700	  	   	  €	  2.895.700	  	  

Bedragen zijn prijspeil 2013. Bedrag voor beleidsexpertise en –advisering wordt tevens aangewend 
voor expertise en advisering culturele instellingen. 
 
In 2016 zal de transitiefase worden afgerond. In 2017 zullen de budgetten van € 484.000 
(voor beleidsexpertise en –advisering) en € 461.700 (budget dat het UCK van 2014 tot en 
met 2016 ontvangt, naast de € 950.000 subsidie voor amateurkunst), in totaal € 945.700 
verdeeld worden over de volgende twee stromen: (1) directe subsidie aan de scholen voor 
cultuureducatie en cultuuronderwijs en (2) beleidsexpertise (deskundigheidsbevordering). 
Dankzij de verhoging van de eerste geldstroom kan het bedrag per leerling worden 
opgehoogd en kan de groei van het aantal leerlingen worden gefinancierd. 

3.5 Voorstel financiële stroom 1: rechtstreekse subsidie onderwijsinstellingen 
Het voorstel is om de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het nieuwe stelsel 
rechtstreeks subsidie te laten aanvragen voor cultuureducatieve activiteiten op de scholen. 
Door de subsidie rechtstreeks aan de scholen te verlenen, nemen ze zelf de regie en kunnen 
zij zelf de aanbieders kiezen: het UCK, culturele instellingen of andere aanbieders.  
 
Er is sprake van een tweetal subsidies die Utrechtse po- en vo-scholen kunnen aanvragen 
bij de gemeente: 

• Een subsidie voor cultuureducatie en cultuuronderwijs: aan te vragen door middel 
van een subsidieaanvraag bij de gemeente. Deze subsidie bedraagt maximaal € 20 
per leerling per jaar voor de periode 2014 tot en met 2016. Vanaf 2017 is dit € 37. 

• Een innovatiesubsidie voor bijzondere initiatieven op het gebied van 
cultuuronderwijs.  

 
Toelichting subsidie cultuureducatie & cultuuronderwijs 
Deze subsidie heeft als doel alle scholen in Utrecht te ondersteunen bij het aanbieden van 
cultuureducatieve activiteiten c.q. cultuuronderwijs aan al hun leerlingen op basis van een 
doorlopende leerlijn.  
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We gaan er van uit dat eind 2013 reeds één derde van de Utrechtse scholen een beleid voor 
cultuureducatie c.q. cultuuronderwijs heeft. Deze scholen worden in 2013 door de gemeente 
geïnventariseerd en kunnen reeds bij de start van het nieuwe stelsel in 2014 een aanvraag 
doen voor rechtstreekse subsidie. In 2014 wordt een andere groep (één derde van de 
scholen) actief ondersteund bij het maken van beleid, waarop deze groep scholen in het jaar 
daarop subsidie voor cultuureducatie en cultuuronderwijs kan aanvragen. In 2015 wordt 
wederom één derde van de scholen ondersteund bij het ontwikkelen van beleid. In 2016 
kunnen alle scholen die dat op dat moment nog nodig hebben op ondersteuning rekenen. 
We gaan er vanuit dat in 2017 90% van de scholen een beleid heeft.  
 
Om de subsidie te ontvangen dienen de scholen een subsidieaanvraag in bij de gemeente. 
Aan de aanvraag wordt een aantal eisen gesteld. De eisen worden vooraf vastgelegd in een 
beleidsregel, die tot stand zal komen in afstemming met het onderwijsveld. Als scholen 
aanvragen indienen worden die beoordeeld door een adviescommissie van externe 
deskundigen (onderwijs, cultuur en cultuureducatie). De gemeente zal samen met het 
onderwijsveld bekijken welke systematiek en bijbehorende eisen hiervoor zullen worden 
gehanteerd. Onderdeel van de voorwaarden is dat de school een meerjarenbeleid - dat 
uitmondt in een doorlopende leerlijn voor cultuuronderwijs - moeten hebben ontwikkeld. Voor 
het ontwikkelen van beleid en een doorlopende leerlijn worden de scholen vanuit 
gemeentelijke middelen ondersteund. 
Bij het aanvragen van de subsidie dienen de po-scholen aan te geven of en hoe ze de 
bijdrage van € 10,90 die po-scholen ontvangen via het Rijk, besteden aan cultuureducatie. 
Van vo-scholen wordt gevraagd aan te geven hoe ze de Cultuurkaart ten behoeve van 
cultuureducatie op hun school inzetten.  
 
Toelichting innovatiesubsidie cultuuronderwijs 
De gemeente Utrecht wil scholen stimuleren innovatieve cultuureducatieve initiatieven te 
organiseren. Daarom stelt de gemeente een budget ter beschikking om jaarlijks bij enkele 
scholen dergelijke initiatieven te ondersteunen. Voor dit subsidiebudget geldt dat het in het 
jaar 2014 aangevraagd kan worden door dat deel van de scholen wat ook rechtstreekse 
subsidie kan aanvragen voor cultuureducatie en cultuuronderwijs. Vanaf 2016 kan het 
subsidiebudget door alle scholen die beleid hebben ontwikkeld worden aangevraagd.  
Ingediende plannen worden beoordeeld door dezelfde commissie die de aanvragen voor de 
subsidie behandelt en derhalve overzicht heeft over het type cultuureducatieve initiatieven op 
de Utrechtse scholen en het kwaliteitsniveau ervan. Voor de beoordeling van deze 
innovatieve initiatieven worden aparte criteria ontwikkeld. 
 
Voorstel subsidiebudget voor subsidie cultuureducatie & cultuuronderwijs en 
innovatiesubsidie 
De subsidieverlening aan de scholen voor de inzet van cultuureducatieve activiteiten is 
gebaseerd op een bedrag per leerling en de faseerde invoering, zoals hierboven 
beschreven.  
Bij het berekenen van de subsidie zijn de leerlingenprognoses 2013-2027, zoals de 
gemeente die hanteert, als uitgangspunt genomen. Nieuwe prognoses kunnen leiden tot 
actualisatie van het totale subsidiebedrag. 
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Daarnaast is – via de innovatiesubsidie - jaarlijks een (variabel) subsidiebudget beschikbaar 
voor bijzondere initiatieven. Per school kan een budget tussen € 5.000 en € 10.000 
aangevraagd worden als bijdrage voor bijzondere cultuureducatieve initiatieven.  
 
Per jaar kunnen 30% van de aanvragen worden gedaan door het vo-onderwijs en 70% van 
de aanvragen door het po-onderwijs. Deze verdeling is gebaseerd op de verdeling van de 
leerlingenaantallen over het vo- en po-onderwijs.  
Alleen de scholen die subsidie kunnen aanvragen voor cultuureducatie en cultuuronderwijs 
in en rondom school, komen in aanmerking voor de innovatiesubsidie. 
 
Tabel 3.2: subsidiestromen rechtstreeks aan onderwijsinstellingen 
po-‐,	  sbo-‐,	  so-‐,	  vo-‐	  en	  vso-‐scholen:	  subsidies	  ‘cultuureducatie	  &	  cultuuronderwijs’	  en	  
‘innovatiesubsidie’	  
jaartal	   2014	   2015	   2016	   2017	  
aantal	  leerlingen	  (prognose)	   42.668	   43.750	   44.833	   45.401	  
subsidie	  cultuureducatie	  &	  
cultuuronderwijs	  	   	  €	  284.450	  	   	  €	  583.337	  	   	  €	  896.660	  	   	  €	  1.679.846	  	  
innovatiesubsidie	   	  €	  48.550	  	   	  €	  82.663	  	   	  €	  103.340	  	   	  €	  115.854	  	  
totale	  directe	  subsidie	  aan	  
onderwijsinstellingen	  	   	  €	  333.000	  	   	  €	  666.000	  	   	  €	  1.000.000	  	   	  €	  1.795.700	  	  

Bedragen zijn prijspeil 2013. 
 
Het voorgestelde bedrag voor beide subsidies samen is een jaarlijks totaalbedrag dat 
uitgroeit van € 333.000 in 2014 naar € 1.795.700 in 2017. 
 
Ten aanzien van de subsidie voor cultuureducatie en cultuuronderwijs wordt een 
gemeentelijke subsidie van maximaal € 20 per leerling per jaar (in de periode 2014 tot en 
met 2016) ter beschikking gesteld. Vanaf 2017 is dit maximaal € 37. 
De school kan dit inzetten voor cultuuronderwijs en culturele activiteiten van aanbieders van 
hun keuze. Daarnaast zullen de scholen ook zelf personele en financiële inspanningen 
moeten leveren om cultuuronderwijs te geven. Illustratief zijn onderstaande 
voorbeeldberekeningen die een beeld geven van de hoeveelheid uren per klas per week die 
bekostigd kan worden met het budget. Daarbij is het bedrag waarvoor een school 
cultuureducatie afneemt overigens bepalend. Het budget dat de gemeente ter beschikking 
stelt is bedoeld als aanvulling op de middelen die het onderwijs zelf besteedt aan 
cultuureducatie.  
 
Tabel 3.3: voorbeeldberekening (2016) bestedingsruimte directe subsidie scholen voor 
cultuureducatie c.q. cultuuronderwijs in en rondom school, op basis van € 20 per leerling 
voorbeeld	  
uurprijs	  
(inclusief	  
btw)	  

aantal	  
leerlingen	   budget	  

gemiddelde	  
klassegrootte	  

(aanname)	  

aantal	  
klassen	  

(aanname)	  

aantal	  
uren	  per	  

jaar	  

aantal	  uren	  
per	  klas	  per	  

week	  
	  €	  70	  	   44.833	   	  €	  896.660	  	   27	   1.660	   12.809	   0,24	  

	  €	  100	  	   44.833	   	  €	  896.660	  	   27	   1.660	   8.967	   0,17	  
	  €	  120	  	   44.833	   	  €	  896.660	  	   27	   1.660	   7.472	   0,14	  

Bedragen zijn prijspeil 2013. 
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Tabel 3.4: voorbeeldberekening (2017) bestedingsruimte directe subsidie scholen voor 
cultuureducatie c.q. cultuuronderwijs in en rondom school, op basis van € 37 per leerling 
voorbeeld	  
uurprijs	  
(inclusief	  
btw)	  

aantal	  
leerlingen	   budget	  

gemiddelde	  
klassegrootte	  

(aanname)	  

aantal	  
klassen	  

(aanname)	  

aantal	  
uren	  per	  

jaar	  

aantal	  uren	  
per	  klas	  per	  

week	  
	  €	  70	  	   45.401	   	  €	  1.700.872	  	   27	   1.682	   24.298	   0,45	  

	  €	  100	  	   45.401	   	  €	  1.700.872	  	   27	   1.682	   17.009	   0,32	  
	  €	  120	  	   45.401	   	  €	  1.700.872	  	   27	   1.682	   14.174	   0,26	  

Bedragen zijn prijspeil 2013. 

3.6 Voorstel financiële stroom 2: budget voor inzet van expertise ter ondersteuning van scholen en 
culturele instellingen 
De gemeente Utrecht wil, in navolging van de landelijke beleidsontwikkelingen, dat iedere 
po- en vo-school een meerjaren cultuureducatiefbeleid ontwikkelt en een doorlopende leerlijn 
voor cultuureducatie uitwerkt. Het uiteindelijke doel daarvan is dat de scholen 
cultuuronderwijs volledig integreren in hun curriculum en de leeropbrengst bepalen en 
toetsen. 
Diverse po-scholen hebben een Interne Cultuurcoördinator (ICC’er). Deze wordt over het 
algemeen gesproken bekostigd uit de € 10,90 die het Rijk per leerling jaarlijks aan scholen 
geeft (via de regeling Versterking cultuureducatie primair onderwijs, onderdeel van 
‘Cultuureducatie met Kwaliteit’).  
Het doel is dat 90% van de scholen in 2017 een meerjarenbeleid en een doorlopende leerlijn 
voor cultuureducatie en cultuuronderwijs heeft ontwikkeld. Om scholen en culturele 
instellingen hiermee op weg te helpen is de gemeente van mening dat in het nieuwe stelsel 
de volgende activiteiten gewaarborgd dienen te zijn: 

• Advisering bij het bepalen van doelen en een leerlijn voor cultuureducatie. 
• Advisering aan culturele instellingen hoe het aanbod op het onderwijs kan worden 

afgestemd en hoe ‘creatieve partnerschappen’ met scholen kunnen worden 
aangegaan. 

• Het aanbod van cultuureducatie voor de scholen inzichtelijk maken. 
• Toetsing kwaliteit van het aanbod.  

 
Door onafhankelijke ondersteuning van scholen en instellingen ten aanzien van beleid te 
organiseren, kan meer dynamiek tussen scholen en cultuureducatieve aanbieders verwacht 
worden en zijn de rollen van aanbieder, adviseur en uitvoerder gescheiden. 
 
Organisatie expertise ter ondersteuning van scholen en culturele instellingen 
Er zijn verschillende manieren waarop de ondersteuning ten aanzien van beleidsontwikkeling 
en het uitwerken van een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie (ten behoeve van scholen 
en culturele instellingen) georganiseerd kan worden: (1) structureel door middel van de 
oprichting van een onafhankelijk expertisecentrum en (2) projectmatig door middel van een 
aanbesteding of een tijdelijke subsidie voor de periode van enkele jaren. 
 
De gemeente was in eerste instantie van plan een onafhankelijk expertisecentrum op te 
richten waar de scholen advies kunnen inwinnen voor het opstellen van hun beleid op het 
gebied van cultuureducatie en cultuuronderwijs. Andere grote steden hebben reeds een 
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onafhankelijk expertisecentrum (Amsterdam) of zijn bezig met de oprichting ervan (Den 
Haag en Rotterdam).  
Gaandeweg de uitwerking van het nieuwe stelsel in Utrecht, groeide echter het inzicht dat 
het expertisecentrum een tijdelijke taak zou gaan vervullen. Na enkele jaren zou de taak van 
een expertisecentrum om scholen en culturele instellingen te ondersteunen bij het 
ontwikkelen van beleid grotendeels voltooid zijn. De afbouw van dit centrum zou vervolgens 
kostbaar kunnen zijn, omdat er dan reeds langlopende verplichtingen zijn aangegaan 
(bijvoorbeeld in de vorm van arbeidscontracten). Wanneer de beleidsondersteuning voor 
enkele jaren projectmatig wordt georganiseerd, zal dit niet het geval zijn.  
 
Gezien het tijdelijke karakter van de beleidsondersteuning kiest de gemeente er voor om – in 
plaats van een expertisecentrum – de expertisetaak projectmatig in te vullen. De 
ondersteuning geldt voor een periode van drie jaar. 
 
Tijdens de uitwerking van het nieuwe stelsel is de variant ‘onafhankelijk expertisecentrum’ 
steeds als serieuze optie meegenomen. De uitwerking van deze variant is voor de 
volledigheid in de bijlagen opgenomen (bijlage 4). 
 
Bij de keuze voor een projectmatige aanpak, is het de vraag hoe dit precies georganiseerd 
kan worden. Er zijn twee mogelijkheden: een aanbestedingstraject of een incidentele of 
kortlopende subsidie. Het verschil tussen aanbesteding en subsidie zit ’m (kort gezegd) in de 
mate van kaders, eisen en resultaten die de gemeente stelt aan een organisatie. Naarmate 
de gemeente meer invloed wil uitoefenen en zaken wil vastleggen, neigt het sneller naar een 
opdracht en dus aanbesteding. Als de kaders vrijer zijn, pleit dit sneller voor een 
subsidierelatie. De keuze voor een aanbestedingstraject of een tijdelijke subsidieverlening 
zal nader worden uitgewerkt.  
 
Voorstel budget projectmatige aanpak beleidsondersteuning: tijdelijke subsidie of 
aanbesteding 
Voor beleidsexpertise is een bedrag van € 484.000 (inclusief btw) voor drie jaar 
ingecalculeerd. Dit vertegenwoordigt een totaalbudget van € 1.452.000. Over de besteding 
van dit budget zal nader overlegd worden met de betrokken organisaties. 
Het budget zou als volgt kunnen worden besteed: € 100.000 (exclusief btw) per jaar is 
beschikbaar voor onderzoek en algemene deskundigheidsbevordering van scholen en 
culturele instellingen; per school is daarnaast eenmalig gemiddeld circa € 6.000 (exclusief 
btw) beschikbaar (hiervoor kan per school 60 uur à € 100 (exclusief btw) worden ingezet); 
voor 60 culturele instellingen is per instelling eenmalig gemiddeld circa € 2.500 (exclusief 
btw) beschikbaar (hiervoor kan per instelling 25 uur à € 100 (exclusief btw) worden ingezet). 
 
Bovenstaande bedragen gaan uit van een aanbestedingstraject. Financieel is er een verschil 
tussen aanbesteding en subsidie. In bedrag voor aanbesteding moet rekening worden 
gehouden met niet terugvorderbare btw, waarvoor geen compensatie mogelijk is. Indien 
aanbieders in een aanbestedingstraject een btw-belast voorstel doen, kan een gemeente (in 
principe) momenteel de btw via het btw-compensatiefonds gecompenseerd krijgen. Het 
nieuwe kabinet Rutte heeft in het regeerakkoord echter aangekondigd het btw 
compensatiefonds per 2015 af te schaffen. Met ingang van 2014 zou een beroep op het btw-
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compensatiefonds niet meer mogelijk zijn. Bij een subsidie hoeft geen rekening te worden 
gehouden met niet terugvorderbare btw. 
 
Toelichting inzichtelijk maken en kwaliteitstoetsing aanbod 
De gemeente vindt het van belang dat in het nieuwe stelsel het aanbod centraal inzichtelijk 
wordt gemaakt en er een deskundige kwaliteitstoetsing van het aanbod plaatsvindt. Dit kan 
worden georganiseerd via het digitale platform Alice Moves, een initiatief van Cultuurnetwerk 
Nederland en het Fonds Cultuurparticipatie. Cultuurnetwerk Nederland zal samen met 
Kunstfactor per 1 januari 2013 opgaan in het nieuwe landelijke Kenniscentrum voor 
Cultuureducatie en Amateurkunst.  
De website Alice Moves is nog in ontwikkeling en is te vinden via de url: www.alicem.nl. De 
toetsing van de kwaliteit van het aanbod zal georganiseerd worden door Cultuurnetwerk 
Nederland (en vanaf 1 januari 2013 door het nieuwe kennisinstituut) en Fonds 
Cultuurparticipatie door middel van een redactiecommissie die het aanbod toetst voordat het 
op de site wordt geplaatst.  
De opzet van het project is om het voor scholen eenvoudiger te maken cultureel aanbod te 
vinden. Dit doet Alice Moves door het aanbod van alle sectoren uit cultuur en erfgoed op één 
site zichtbaar te maken en hiermee cultuurcoaches en ICC’ers te ondersteunen. Door het 
aanbod overzichtelijk te brengen, maar ook een platform te bieden hopen de makers dat 
uitwisseling en samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen eenvoudiger wordt. 
De website wordt ‘gevuld’ met informatie door de scholen en culturele instellingen zelf. 
Vanuit de gemeente Utrecht is reeds contact geweest met de ontwikkelaars van de website. 
Uit dit contact bleek dat de website een passend onderdeel zou kunnen zijn van het nieuwe 
stelsel.   
Voor deelname aan de website Alice Moves is voorlopig geen subsidiebudget nodig. De 
opzet van de website wordt momenteel door het Fonds Cultuurparticipatie en Cultuurnetwerk 
Nederland bekostigd. Na de opstartfase moet blijken of de instandhouding van de website 
bekostigd kan worden met bijdragen van de aanbieders van cultuureducatief aanbod. In het 
nieuwe stelsel is vanaf 2017 ruimte om budget vrij te maken voor een bijdrage voor de 
instandhouding van de website (binnen het budget beleidsexpertise en -ondersteuning).  

3.7 Voorstel financiële stroom 3: UCK, aanbod voor amateurkunsteducatie  
Het UCK heeft nu een aanbod voor jeugd en volwassenen in de stad. Met het 
vrijetijdscursusaanbod bereikt het UCK circa 8.000 mensen (7.982 in 2010).  
De gemeente Utrecht vindt het van belang dat de prijs van dit aanbod voor 
amateurkunsteducatie in de stad niet ineens stijgt. Om de amateurkunst te ondersteunen zal 
de gemeente het UCK een geoormerkte subsidie voor amateurkunst in het nieuwe stelsel 
blijven verlenen.  
 
Voorstel financiële stroom: UCK, aanbod voor amateurkunsteducatie  
Het voorstel is om voor de taken op het gebied van amateurkunst een jaarlijks 
subsidiebedrag van € 950.000 te alloceren. Dit is aanzienlijk minder dan het subsidiebedrag 
wat nu naar amateurkunst (cursusaanbod) gaat en betreft in dit stadium een aanname die 
verder onderbouwd dient te worden op basis van nadere gegevens over de bedrijfsvoering 
van het UCK.  
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Uit de begroting van het UCK werd tot voor kort niet duidelijk hoeveel subsidie in het huidige 
stelsel naar de vrijetijdscursussen gaat. Dit komt omdat de subsidiebijdragen voor 
huisvesting en overhead niet doorberekend worden naar de diverse programmalijnen. Ook 
de doorlichting van het UCK door Berenschot in 2011 (december 2011) geeft geen zicht op 
een doorberekening van deze subsidiebijdragen.  
Om een globaal beeld te krijgen in de huidige subsidie voor cultuureducatie, heeft de 
gemeente, met ondersteuning van BMC, een rekenexercitie uitgevoerd. 
Uit de rekenexercitie komt het beeld naar voren dat in 2013, in het bestaande stelsel dus, 
meer dan de helft van de subsidie (ruim € 1,5 miljoen inclusief overhead en huisvesting)1 van 
het UCK naar de amateurkunsteducatie gaat en bijna twee-derde van het aantal fte wordt 
ingezet voor amateurkunsteducatie. De berekening en een toelichting erop is te vinden in 
bijlage 5. 
Het UCK heeft in november 2012 zelf een berekening opgesteld waarin uitgegaan wordt van 
€ 2.207.000 subsidie voor amateurkunst in 2014.  
 
Hoewel de beelden van de gemeente en het UCK over hoeveel subsidie er momenteel 
bedoeld is voor amateurkunst, uiteenlopen, is het helder dat het nieuwe subsidiebedrag van 
€ 950.000 een aanpassing vraagt van het huidige amateurkunstenaanbod voor volwassenen 
en kinderen. Er zullen derhalve scherpe keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van de 
inzet van de subsidie. 
Samen met het UCK zal bepaald moeten worden hoe het UCK de beschikbare subsidie in de 
toekomst zal aanwenden. Daarbij zal gekeken moeten worden naar: 

1. De doelgroep waarvoor het UCK subsidie inzet. 
2. De keuzes voor typen cursussen en disciplines waarin cursussen worden 

gegeven.  
3. De huisvesting en de huisvestingsplannen van het UCK. 
 

Ad 1 De doelgroep waarvoor het UCK subsidie inzet 
Het UCK verzorgt nu amateurkunst (cursusaanbod) voor kinderen, jongeren en 
volwassenen. In 2010 werden daar in totaal bijna 8.000 personen bereikt. Daarvan was 44% 
volwassene, 31% kind en 25% jongere.  
De gemeente zou subsidie voor amateurkunst kunnen oormerken voor de doelgroep 
jongeren en kinderen, en het UCK kunnen vragen de cursussen voor volwassenen 
kostendekkend aan te gaan bieden, zoals in enkele andere gemeenten reeds wordt gedaan 
of overwogen. 
 
Ad 2 De keuzes voor typen cursussen en disciplines waarin cursussen worden 
gegeven  
Onder meer ten aanzien van het vraagstuk op welke disciplines het UCK zich het best zou 
kunnen richten, is nader onderzoek nodig.  
De meeste amateurcursussen die door het UCK georganiseerd worden vallen binnen de 
discipline muziek en ook dans is populair. Dit zijn echter ook de disciplines waarin reeds een 
redelijk niet-gesubsidieerd aanbod beschikbaar is, zo blijkt uit een recente inventarisatie 
uitgevoerd in opdracht van de gemeente Utrecht. Ook bieden private partijen cursussen aan 

                                                
1 Dit bedrag is gebaseerd op een berekening waarbij 70% van de huisvestingssubsidie wordt benut voor 

amateurkunst (zie berekening in bijlage 5). Indien de huisvestingssubsidie voor 95% zou worden toegerekend aan 

amateurkunst zou er ruim 1,7 miljoen euro van de totale subsidie voor het UCK naar amateurkunst gaan. 
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in de categorie beeld, media en fotografie. Het is echter niet bekend wat de verhouding is 
tussen vraag en aanbod in deze disciplines. 
Nader onderzocht zou kunnen worden of en in hoeverre er voldoende alternatief aanbod is 
voor muziek en dans, beeld, media en fotografie en het UCK zich zou kunnen richten op 
disciplines waar ‘de markt’ in ieder geval een beperkt aanbod biedt. Afgaande op de eerste 
impressies lijkt dit vooral theater, beeldende kunst en literatuur te betreffen.  
 
Ad 3 De huisvesting en de huisvestingsplannen van het UCK 
In het huidige subsidiestelsel ontvangt het UCK € 948.200 subsidie voor de huisvesting. Als 
het UCK op termijn in totaal € 950.000 per jaar (inclusief subsidie voor huisvesting) zal 
ontvangen, zullen de kosten voor huisvesting fors om laag moeten worden gebracht. De 
huidige huisvestingssituatie en ook de plannen voor de uitbreiding van het pand aan het 
Domplein zullen derhalve volledig moeten worden herzien.  
 
Transitieperiode UCK tot en met 2016 
Voorgesteld wordt om rekening te houden met een transitieperiode voor het UCK tot en met 
2016. 
In 2014 zal het UCK € 2.078.700 van de gemeente ontvangen. Van dit bedrag zal € 667.000 
geoormerkt worden voor cultuureducatie in en rond school ten behoeve twee derde van de 
scholen. Dit deel van de scholen kan dan nog geen rechtstreekse subsidie bij de gemeente 
aanvragen. In 2015 zal het UCK een totale subsidie van € 1.745.700 ontvangen. Van dit 
bedrag zal € 334.000 geoormerkt worden voor cultuureducatie in en rondom school ten 
behoeve van één derde van de scholen.  
In 2016 ontvangt het UCK in totaal € 1.411.700. Het UCK ontvangt vanaf dat jaar geen 
subsidie meer voor cultuureducatie in en rondom school.  
Na de transitiefase ontvangt het UCK (vanaf 2017) uitsluitend € 950.000 voor amateurkunst.  
 
Daarnaast wordt voorgesteld om eenmalig € 1,5 miljoen te investeren in het pand aan het 
Domplein. Dit bedrag zal worden aangewend om het pand aan te passen aan de 
toekomstige situatie. 
 
Tabel 3.5: transitieperiode UCK tot en met 2016 en nieuw stelsel (vanaf 2017) 
	  UCK	   	  	   2014	   2015	   2016	   2017	  
Bestaand	  stelsel	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
UCK	  cultuureducatie	  in	  en	  
rondom	  school	   	  €	  667.000	  	   	  €	  334.000	  	   	  €	  0	  	  	  	   	  €	  0	  	  	  	  

Nieuw	  stelsel	   	  	  
	  

	  	   	  	  
	  	   UCK	  amateurkunst	  en	  transitie	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  950.000	  	  
totaal	  UCK	   	  €	  2.078.700	  	   	  €	  1.745.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  950.000	  	  

Bedragen zijn prijspeil 2013. 
 
Hoewel de gemeente vanuit juridisch oogpunt in beginsel niet verantwoordelijk is voor 
frictiekosten van het UCK, wordt in de fasering rekening gehouden met een stapsgewijze 
afbouw van de subsidie tot € 950.000 (voor amateurkunst) in 2017. Het UCK heeft echter 
weinig weerstandsvermogen. Daarom zal met het UCK worden afgesproken dat de subsidie 
in deze periode mede zal worden aangewend voor het afbouwen van verplichtingen. 
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Door de herverdeling van het budget is te verwachten dat het UCK vanaf 2013 zal moeten 
inkrimpen, zowel in personele zin als in huisvesting. Dit zal frictiekosten voor het UCK met 
zich meebrengen. De frictiekosten van het UCK komen naar verwachting vooral op het conto 
van aanpassingen die het UCK zal moeten doorvoeren ten aanzien van het 
personeelsbestand. Het UCK volgt de CAO Kunsteducatie en krijgt daarom te maken met de 
verplichting een bovenwettelijke uitkering bij ontslag te betalen.  
De hoogte van de frictiekosten kan op basis van de beschikbare gegevens momenteel niet 
goed worden ingeschat en moet worden bijgesteld op basis van de werkelijke situatie. Wel is 
zeker dat het UCK onvoldoende weerstandsvermogen heeft om de gehele frictiekosten voor 
haar rekening te nemen. 
Het UCK wordt een jaar van te voren op de hoogte gesteld van de subsidievermindering en 
heeft een jaar om wijzigingen in haar organisatie door te voeren (contractuele) relaties af te 
bouwen en op te zeggen. De gemeente voldoet hiermee aan de voorwaarde van het stellen 
van een redelijke termijn aan de UCK. 

3.8 Planning, implementatie en monitoring 
Het transformatieproces zal starten in 2014. Na invoering van de veranderingen zal de 
gemeente Utrecht deze nauwgezet monitoren en na twee jaar uitgebreid (laten) evalueren. 
Dan zal ook beoordeeld worden of minimaal 90% van de scholen een beleid heeft voor 
cultuureducatie c.q. cultuuronderwijs en een doorlopende leerlijn heeft ontwikkeld. De 
financiële stromen zoals in deze rapportage beschreven gelden tot 2017. De wijze waarop 
het dan beschikbare budget in 2018 zal worden aangewend, zal naar aanleiding van 
evaluaties van het nieuwe stelsel worden bepaald. 
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Hoofdstuk 4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
De implementatie van het nieuwe subsidiestelsel zal veel voeten in aarde hebben en de 
beschreven nieuwe subsidiestromen zullen nader uitgewerkt en geconcretiseerd moeten 
worden. 
In deze rapportage is een begin gemaakt met deze uitwerking. De vervolgstappen zullen 
nader in kaart moeten worden gebracht. Daarbij kunnen alvast drie aandachtgebieden 
worden meegegeven: 
 

• Expertise 
Bij het projectmatig organiseren van de expertise op het gebied van cultuureducatie- 
en cultuuronderwijsbeleid kan gekozen worden voor een aanbesteding of een 
subsidietraject. Vanuit de initiële keuze kunnen vervolgstappen worden 
geformuleerd.  
Tevens zal samen met betrokken instellingen moeten worden geformuleerd in welke 
vorm de ondersteuning door experts ingezet zal worden. 
 

• Juridische onderbouwing 
Het fenomeen ‘overgang van onderneming’ zou van toepassing kunnen zijn wanneer 
de gemeente een andere partij inhuurt of subsidieert om taken uit te voeren die nu 
door het UCK worden uitgevoerd. Hoewel de verantwoordelijkheid bij een 
uitvoerende partij ligt, rekent de gemeente het tot haar taak om hierover informatie 
aan betrokkenen te verstrekken. 
Ook de frictiekosten verdienen de nodige aandacht. Hoewel de gemeente in beginsel 
niet verantwoordelijk is voor frictiekosten waar het UCK mee te kampen zal krijgen, 
is het raadzaam om aandacht aan de praktische en juridische kanten van dit 
onderwerp te besteden.  

 
• Aanwending financiële stromen UCK in transitieperiode en in het nieuwe 

stelsel 
In het nieuwe stelsel is sprake van een lagere subsidie voor amateurkunst. 
Bovendien zal het UCK vanaf 2016 geen subsidie meer ontvangen voor 
cultuureducatie in en rondom de school. De wijze waarop het UCK de voorgestelde 
subsidie kan inzetten voor amateurkunst zal, in samenwerking met het UCK, nader 
onderzocht moeten worden, op basis van aanvullende gegevens over de 
bedrijfsvoering van het UCK. Tevens zal de organisatie en huisvestingssituatie 
moeten worden herzien in het licht van de nieuwe subsidie. 
Ook de wijze waarop het UCK de gemeentelijke financiële stromen in de jaren 2014 
tot en met 2016 kan aanwenden voor de gedeeltelijke afbouw van het UCK zou, 
wederom in samenwerking met het UCK, nader onderzocht moeten worden.  
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Hoofdstuk 5 SAMENVATTING 
Het doel van het nieuwe stelsel is om de scholen verantwoordelijk te maken voor het 
cultuuronderwijs in en rondom de school en het daarmee samenhangende beleid en 
doorlopende leerlijn. Tevens is een doel om de culturele instellingen een actieve(re) rol te 
geven bij het vormgeven van dat cultuuronderwijs.  
 
De huidige subsidiestroom van € 2.895.700 (dit bedrag is het totale subsidiebedrag in 2014) 
zal vanaf 2017 (na een transitieperiode van drie jaar) worden opgesplitst in de volgende drie 
financiële stromen: 

1. Subsidie aan de po- en vo-scholen voor het organiseren van cultuuronderwijs binnen 
het schoolcurriculum. 

2. Een budget voor ondersteuning beleidsontwikkeling voor po- en vo-scholen en 
culturele instellingen. 

3. Subsidie aan het UCK, geoormerkt als subsidiebijdrage voor amateurkunst. 
 
Het nieuwe stelsel wordt gefaseerd ingevoerd. In de transitieperiode 2014-2016 krijgt een 
steeds groter wordend deel van de scholen de gelegenheid om direct subsidie voor 
cultuureducatie c.q. cultuuronderwijs aan te vragen. Het UCK ontvangt een steeds kleiner 
wordende subsidie voor cultuureducatieve activiteiten in en rond het onderwijs. Het budget 
wordt stapsgewijs ‘overgeheveld’ van het UCK naar de onderwijsinstellingen, zoals te zien is 
in onderstaande tabel.  
 
Tabel 5.1: overzicht financiële stromen in de transitieperiode 2014 tot en met 2016 en nieuw 
stelsel vanaf 2017 
	  	   2014	   2015	   2016	   2017	  
Bestaand	  stelsel	   	  	  

	  
	  	  

	  UCK	  cultuureducatie	  in	  en	  rondom	  
school	   	  €	  667.000	  	   	  €	  334.000	  	   	  €	  0	  	   	  €	  0	  	  
Nieuw	  stelsel	   	  	  

	  
	  	  

	  Onderwijs	   	  	  
	  

	  	  
	  

	  	  

rechtstreekse	  subsidie	  
‘cultuureducatie	  en	  cultuuronderwijs	  
in	  en	  rondom	  school’	  en	  ‘innovatie’	   	  €	  333.000	  	   	  €	  666.000	  	   	  €	  1.000.000	  	   €	  1.795.700	  	  

	  	  
beleidsexpertise	  en	  -‐advisering	  
(inclusief	  btw)	   	  €	  484.000	  	   	  €	  484.000	  	   	  €	  484.000	  	   	  €	  150.000	  	  

Subtotaal	  onderwijs	   	  €	  817.000	  	   	  €	  1.150.000	  	   	  €	  1.484.000	  	   	  €	  1.945.700	  	  
UCK	  (nieuw	  stelsel)	   	  	  

	  
	  	  

	  	  	   UCK	  amateurkunst	  en	  transitie	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  950.000	  	  
Subtotaal	  UCK	  'nieuw	  stelsel'	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  950.000	  	  
totaal	   	  €	  2.895.700	  	   	  €	  2.895.700	  	   	  €	  2.895.700	  	   	  €	  2.895.700	  	  

Subsidiebedragen zijn prijspeil 2013. Bedrag voor beleidsexpertise en –advisering wordt tevens 
aangewend voor expertise en advisering culturele instellingen. 
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In de transitieperiode kunnen de scholen zich organisatorisch voorbereiden op het  
wegvallen van de coördinerende functie van het UCK ten aanzien van centraal 
georganiseerde projecten, zoals Museum in de Klas.  
Het UCK heeft door de voorgestelde fasering tot en met 2016 de tijd om zelf een stevige 
positie op ‘de markt’ voor cultuureducatie in en rondom de school te verwerven en heeft de 
mogelijkheid om haar organisatie om te vormen. Het UCK zal overigens een geoormerkte 
subsidie voor amateurkunst blijven ontvangen, ook na de transitieperiode. 

5.1 Voorstel financiële stroom 1: rechtstreekse subsidie onderwijsinstellingen 
Het voorstel is om de scholen voor primair en voortgezet onderwijs in het nieuwe stelsel 
rechtstreeks subsidie te laten aanvragen voor cultuureducatieve activiteiten op de scholen. 
Door de subsidie rechtstreeks aan de scholen te verlenen, nemen ze zelf de regie en kunnen 
zij zelf de aanbieders kiezen: het UCK, culturele instellingen of andere aanbieders.  
Er is een tweetal subsidies die Utrechtse po- en vo-scholen kunnen aanvragen bij de 
gemeente: 

• Een subsidie voor cultuuronderwijs: aan te vragen door middel van een 
subsidieaanvraag bij de gemeente. Deze subsidie bedraagt maximaal € 20 per 
leerling per jaar voor de periode 2014 tot en met 2016. Vanaf 2017 is dit € 37. 

• Een (variabele) innovatiesubsidie voor bijzondere initiatieven op het gebied van 
cultuuronderwijs. 	  

 
Het voorgestelde bedrag voor beide subsidies samen is een jaarlijks totaalbedrag dat 
uitgroeit van € 333.000 in 2014 naar € 1.795.700 in 2017. 
 
Tabel 5.2: subsidiestromen rechtstreeks aan onderwijsinstellingen	  
po-‐,	  sbo-‐,	  so-‐,	  vo-‐	  en	  vso-‐scholen:	  subsidies	  ‘cultuureducatie	  &	  cultuuronderwijs’	  en	  
‘innovatiesubsidie’	  
jaar	   2014	   2015	   2016	   2017	  
aantal	  leerlingen	   42.668	   43.750	   44.833	   45.401	  
subsidie	  cultuureducatie	  &	  
cultuuronderwijs	  scholen	   	  €	  284.450	  	   	  €	  583.337	  	   	  €	  896.660	  	   	  €	  1.679.846	  	  
innovatiesubsidie	   	  €	  48.550	  	   	  €	  82.663	  	   	  €	  103.340	  	   	  €	  115.854	  	  
totale	  directe	  subsidie	  aan	  
onderwijsinstellingen	   	  €	  333.000	  	   	  €	  666.000	  	   	  €	  1.000.000	  	   	  €	  1.795.700	  	  

Bedragen zijn prijspeil 2013. 

5.2 Voorstel financiële stroom 2: budget voor inzet van expertise ter ondersteuning van scholen en 
culturele instellingen 
De gemeente Utrecht wil, in navolging van de landelijke beleidsontwikkelingen, dat iedere 
po- en vo-school een meerjaren cultuureducatiefbeleid ontwikkelt en een doorlopende leerlijn 
voor cultuureducatie uitwerkt. Het doel is dat 90% van de scholen in 2017 een 
meerjarenbeleid en een doorlopende leerlijn voor cultuureducatie en cultuuronderwijs heeft 
ontwikkeld.  
Om scholen en culturele instellingen hiermee op weg te helpen, zorgt de gemeente dat in het 
nieuwe stelsel de volgende activiteiten gewaarborgd zijn: 

• Advisering bij het bepalen van doelen en een leerlijn voor cultuureducatie. 
• Advisering aan culturele instellingen hoe het aanbod op het onderwijs kan worden 

afgestemd en hoe ‘creatieve partnerschappen’ met scholen kunnen worden 
aangegaan. 
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• Het aanbod van cultuureducatie voor de scholen inzichtelijk maken; 
• toetsing kwaliteit van het aanbod.  

 
Gezien het tijdelijke karakter van de expertisetaak kiest de gemeente er voor om – in plaats 
van een expertisecentrum – deze taak projectmatig in te vullen. Voor de projectmatige 
aanpak is een bedrag van € 484.000 voor drie jaar ingecalculeerd. Dit vertegenwoordigt een 
totaalbudget van € 1.452.000.  
Het inzichtelijk maken van het aanbod en de toetsing op kwaliteit zal wel structureel 
georganiseerd worden. Ook blijft er structureel een budget beschikbaar voor 
deskundigheidsbevordering van scholen en culturele instellingen. 

5.3 Voorstel financiële stroom 3: subsidie UCK, aanbod voor amateurkunsteducatie  
Het UCK heeft nu een aanbod voor jeugd en volwassenen in de stad.  
De gemeente Utrecht vindt het van belang dat de prijs van dit aanbod voor 
amateurkunsteducatie in de stad niet ineens stijgt. Om de amateurkunst te ondersteunen zal 
de gemeente het UCK een geoormerkte subsidie voor amateurkunst in het nieuwe stelsel 
blijven verlenen. Het voorstel is om voor de taken op het gebied van amateurkunst een 
jaarlijks subsidiebedrag van € 950.000 te allokeren.  
Het nieuwe subsidiebedrag is niet toereikend om het huidige amateurkunstenaanbod voor 
volwassenen en kinderen in stand te houden. Er zullen derhalve scherpe keuzes gemaakt 
moeten worden ten aanzien van de inzet van de subsidie. Ook zullen organisatie en 
huisvesting moeten worden aangepast aan de nieuwe subsidiehoogte. 
 
Samen met het UCK zal bepaald moeten worden hoe het UCK de beschikbare subsidie voor 
amateurkunst in de toekomst zal aanwenden. Daarbij zal gekeken moeten worden naar: 

1. De doelgroep waarvoor het UCK subsidie inzet. 
2. De keuzes voor typen cursussen en disciplines waarin cursussen worden 

gegeven.  
3. De huisvesting en de huisvestingsplannen van het UCK. 
 

Voorgesteld wordt om rekening te houden met een transitieperiode voor het UCK tot en met 
2016. In 2014 zal het UCK € 2.078.700 van de gemeente ontvangen. Met het UCK zal 
worden afgesproken dat de gemeentelijke bijdrage in de periode 2014 tot en met 2016 mede 
zal worden aangewend voor het afbouwen van verplichtingen. In het nieuwe stelsel zal het 
UCK vanaf 2017 € 950.000 (voor amateurkunst) ontvangen.  
Tot slot wordt voorgesteld om eenmalig € 1,5 miljoen te investeren in het pand aan het 
Domplein. Dit bedrag zal worden aangewend om het pand aan te passen aan de 
toekomstige situatie. 
 
Tabel 5.3: transitieperiode UCK tot en met 2016 en nieuw stelsel (vanaf 2017)  
	  UCK	   	  	   2014	   2015	   2016	   2017	  
Bestaand	  stelsel	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	  
UCK	  cultuureducatie	  in	  en	  
rondom	  school	   	  €	  667.000	  	   	  €	  334.000	  	   	  €	  0	  	  	  	   	  €	  0	  	  	  	  

Nieuw	  stelsel	   	  	  
	  

	  	   	  	  
	  	   UCK	  amateurkunst	  en	  transitie	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  950.000	  	  
totaal	  UCK	   	  €	  2.078.700	  	   	  €	  1.745.700	  	   	  €	  1.411.700	  	   	  €	  950.000	  	  

Bedragen zijn prijspeil 2013. 
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5.4 Planning, implementatie en monitoring 
Het transformatieproces zal starten in 2014. Na invoering van de veranderingen zal de 
gemeente Utrecht deze nauwgezet monitoren en na twee jaar uitgebreid (laten) evalueren. 
Dan zal ook beoordeeld worden of minimaal 90% van de scholen een beleid heeft voor 
cultuureducatie c.q. cultuuronderwijs en een doorlopende leerlijn heeft ontwikkeld. De 
financiële stromen zoals in deze rapportage beschreven gelden tot 2017. De wijze waarop 
het dan beschikbare budget in 2018 zal worden aangewend, zal naar aanleiding van 
evaluaties van het nieuwe stelsel worden bepaald. 

5.5 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
De implementatie van het nieuwe subsidiestelsel zal veel voeten in aarde hebben en de 
beschreven nieuwe financiële stromen zullen nader uitgewerkt en geconcretiseerd moeten 
worden. 
In deze rapportage is een begin gemaakt met deze uitwerking. De vervolgstappen zullen 
nader in kaart moeten worden gebracht. Daarbij kunnen alvast drie aandachtgebieden 
worden meegegeven: (1) het vraagstuk of de projectmatige inzet van expertise middels een 
aanbesteding of een tijdelijke subsidie moet worden georganiseerd en overleg met de 
betrokken instellingen over de inzet en vorm van de ondersteuning, (2) nadere juridische 
onderbouwing van het stelsel, (3) de aanwending van financiële stromen voor het UCK in de 
transitieperiode en in het nieuwe stelsel. 
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Bijlage  1 Begrippenkader 
 
Cultuureducatie: Het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen binnen het 
leergebied Kunstzinnige Oriëntatie; kerndoelen binnen het leergebied kustzinnige oriëntatie: 
zoals vastgesteld in het Besluit vernieuwde kerndoelen WPO.  
Dit kunnen alle vormen van educatie zijn waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet. 
Cultuureducatie laat kinderen kennismaken met kunst- en cultuuruitingen en verdiept het 
inzicht daarin. Cultuureducatie is een overkoepelend begrip voor kunsteducatie, 
literatuureducatie, erfgoededucatie en media-educatie. 
 
Cultuuronderwijs: Het gaat om onderwijs dat cultuur centraal stelt en het cultureel bewustzijn 
van en bij kinderen en jongeren ontwikkelt. Dit type onderwijs stimuleert kinderen en 
jongeren te reflecteren op cultuur (betekenis te geven aan cultuur) met behulp van vier 
culturele basisvaardigheden: waarnemen, verbeelden, conceptualiseren en analyseren. 
Cultuureducatie wordt vaak als apart 'vak' beschouwd, maar zodra cultuureducatie volledig 
geïntegreerd wordt in het curriculum van de school is er sprake van cultuuronderwijs.  
Dit kan bijvoorbeeld ook inhouden dat cultuureducatie gekoppeld wordt aan andere vakken 
in het curriculum. Een illustratie daarvan is het gebruik van cultuureducatie binnen het vak 
Maatschappijleer in het vo, bijvoorbeeld een theaterstuk over een maatschappelijk 
thema. Cultuuronderwijs veronderstelt dat culturele organisaties hun aanbod zodanig 
ontwikkelen dat het een logische plaats heeft in het curriculum van de scholen. 
 
Doorgaande leerlijn: De uitwerking per leerjaar van wat een kind aan het eind van het primair 
onderwijs moet kennen en kunnen. Deze uitwerking is gebaseerd op de kerndoelen 
kunstzinnige oriëntatie en geeft daarnaast zicht op de plaats van cultuur binnen andere 
vakken, de aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs en de aansluiting tussen 
binnenschools en buitenschools leren.  
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Bijlage  2 Uitkomsten eerder uitgevoerd onderzoek 
Aanleiding voor het onderzoek 
De gemeente heeft in 2010 diverse ontwikkelingen gesignaleerd die aanleiding gaven tot 
nader onderzoek en visieontwikkeling met betrekking tot het subsidiestelsel voor 
cultuureducatie in Utrecht. 
 
Op lokaal niveau waren deze ontwikkelingen: 

1. Het ontbreken van een gemeentelijke visie op cultuureducatie. 
2. De positionering van cultuureducatie in de cultuurnota 2013-2016.   
3. De wijze waarop het Utrechts Centrum voor de Kunsten haar rol in het 

cultuureducatiestelsel invult.  
4. De ambitie, ontwikkeling en plannen van culturele instellingen, als aanbieder van 

cultuureducatie. 
Op provinciaal niveau speelde de volgende ontwikkeling: 

5. De bezuiniging van de provincie Utrecht op cultuureducatie.  
Op landelijk niveau was er sprake van de volgende ontwikkelingen: 

6. De ontwikkeling van scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs op het 
gebied van brede school en cultuureducatie.  

7. De bezuiniging van het Rijk op de kunsten  
8. Het nieuwe rijksbeleid op het gebied van cultuureducatie.  

 
Ad 1 Het ontbreken van een gemeentelijk visie op cultuureducatie 
De gemeente is de afgelopen jaren vooral pragmatisch aan de slag geweest met de invulling 
van de opdracht aan het UCK. Er bestaat geen duidelijk beeld over hoe de cultuureducatie in 
de stad vorm gegeven moet worden. Hierdoor is ook onduidelijk geworden wat de gemeente 
verwachtte aan activiteiten van het UCK. 
 
Ad 2 De positionering van cultuureducatie in de cultuurnota 2013-2016 
In 2011 is de nieuwe cultuurvisie Open ruimte 2012 – 2022’ vastgesteld. Hierin wordt 
nadrukkelijk ingegaan op de stad als leeromgeving en de rol van cultuureducatie hierin. De 
brede cultuurvisie en deze uitwerking van de cultuureducatie moeten bij elkaar aansluiten. 
In de convenantperiode 2013-2016 richten naar verwachting een aantal culturele instellingen 
zich, naast het maken en/ of presenteren van voorstellingen, concerten, films, beeldende 
kunst, literatuur, urban arts, community arts en nieuwe media, zich ook op cultuureducatie. 
De manier waarop cultuureducatie met scholen in het primair onderwijs en voortgezet 
onderwijs uitgevoerd gaat worden is per instelling verschillend. De één zal op basis van de 
vraag van de scholen of scholen aanbod leveren, de ander zal de rol van opdrachtgever 
hebben en weer een ander zal, op basis van wederkerigheid, een creatief partnerschap met 
een school of een aantal scholen aangaan. Dit betekent dat er in de toekomst tussen 
scholen en culturele instellingen direct contact, relaties en samenwerkingsverbanden zijn.   
 
Ad 3 De wijze waarop het Utrechts Centrum voor de Kunsten haar rol in het 
cultuureducatiestelsel invult 
In het huidige stelsel heeft het Utrechts Centrum voor de kunsten (UCK) een centrale plaats 
in de ontwikkeling en uitvoering van cultuureducatie. Het UCK wordt in het bestaande stelsel 
gesubsidieerd voor hun cultuureducatief aanbod in en rondom de scholen. De wijze waarop 
het UCK inspeelt op de behoeften van scholen en instellingen is essentieel. 
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Ad 4 De ambitie, ontwikkeling en plannen van culturele instellingen, als aanbieder van 
cultuureducatie 
Vanaf 1997 voeren wij in samenhang met het Rijk beleid uit op het gebied van 
cultuureducatie. De inzet heeft ertoe geleid dat in de loop der jaren vele Utrechtse culturele 
instellingen cultuureducatieve activiteiten en projecten hebben ontwikkeld en uitgevoerd.  
In het begin gebeurde dat stand alone vanuit eigen visie op bijvoorbeeld het maken van 
voorstellingen, concerten, kunstwerken. Later werd samengewerkt met scholen in het primair 
onderwijs en voortgezet onderwijs. Vanaf 2009 werken steeds meer culturele instellingen, 
musea en wijkcultuurhuizen samen met scholen in de vorm van creatieve partnerschappen. 
De Utrechtse culturele instellingen willen dit graag blijven doen en zouden daarbij graag 
rechtstreeks in contact staan met de scholen. 
 
Ad 5 Bezuinigingen provincie Utrecht 
Het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft besloten te bezuinigen 
op de kunsten, cultuureducatie en amateurkunst. De consequentie voor de gemeente 
Utrecht is dat er vanaf 2013 minder geld beschikbaar komt voor de Utrechtse culturele 
instellingen en amateurkunst. Voor de provinciale steunfunctie cultuureducatie Kunst 
Centraal betekent het provinciale college-akkoord ook een fikse bezuiniging. Op dit moment 
wordt onderzocht voor wie, wat dit allemaal betekent. Eén van de scenario’s voor de 
toekomst is eventuele samenwerking met het Utrechts Centrum voor de Kunsten.  
Alle genoemde ontwikkelingen en het ontbreken van een gemeentelijke visie maken het 
urgent om een visie op cultuureducatie te formuleren. De focus ligt hierbij op het verbeteren 
en behouden van kwaliteit in de cultuureducatie.  
 
Ad 6 De ontwikkeling van scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs op het 
gebied van brede school en cultuureducatie  
Het onderwijs, als vindplaats voor alle kinderen, heeft al jaren een grote rol voor aanbieders 
van cultuureducatie. Aansluitend bij de ontwikkelingen in het onderwijs en binnen de Brede 
Scholen, waarin onderwijs centraal staat, verwachten we van de scholen dat zij, op basis van 
de in 2006 door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen gepubliceerde 
kerndoelen, waaronder het kerndoel kunstzinnige oriëntatie duidelijk beleid voeren op het 
gebied van cultuureducatie. "De kerndoelen zijn streefdoelen. Zij geven aan wat iedere 
school in ieder geval moet nastreven. Zij omschrijven het eind van het leerproces, niet de 
wijze waarop ze kunnen worden bereikt. De doelen en inhouden dienen ook zoveel mogelijk 
op elkaar te worden afgestemd, verbinding te hebben met het dagelijks leven en in 
samenhang te worden aangeboden" (citaat uit publicatie OCW, 2006). 
Dit betekent dat zij op basis hiervan zelf hun vraag op het gebied van cultuureducatie 
formuleren, zelf hun vraag stellen, ophalen en zelf bepalen met wie en hoe zij hier inhoud en 
uitvoering aan willen geven. Op dit moment kan het UCK scholen ook ondersteunen op 
beleid en vraagontwikkeling, maar dit komt  nog onvoldoende (of op te weinig scholen) uit de 
verf, zoals ook uit de in het primair onderwijs gehouden enquête blijkt.  
 
Ad 7 Bezuinigingen van het Rijk 
Het Rijk bezuinigt op cultuurbeleid en ook de Utrechtse instellingen ontvangen minder 
subsidie, terwijl de noodzaak van inzet van culturele instellingen ten aanzien van 
cultuureducatie onverminderd groot is. Er wordt derhalve de komende jaren van de culturele 
sector een behoorlijke dosis veerkracht gevraagd.  
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Hoe wij hier als gemeente mee om willen gaan, staat in de onlangs door de gemeenteraad 
vastgestelde cultuurvisie “Open ruimte 2012 - 2022”. Eén van de uitgangspunten in de visie 
is “De stad als leeromgeving”. Op basis hiervan willen wij culturele instellingen stimuleren 
cultuureducatie te ontwikkelen, het liefst in de vorm van een creatief partnerschap met een 
school in het primair onderwijs en/of voortgezet onderwijs.   
 
Ad 8 Nieuw rijksbeleid 
Het ministerie van OCW richt zich de komende periode op de borging van de kwaliteit van 
cultuureducatie in het onderwijs. Zij wil dit bereiken door het onderwijs te stimuleren een 
doorgaande leerlijn te ontwikkelen en te implementeren in samenhang met de kerndoelen 
van het cultuuronderwijs de educatietaak van de culturele instellingen te borgen en naar het 
onderwijs te verduidelijken.  
In dit kader zal een landelijke leerlijn cultuureducatie en een beoordelingsinstrumentarium ter 
ondersteuning van opbrengstgericht leren ontwikkeld worden. Het is het voornemen dat er 
toezicht komt op de kwaliteit van de cultuureducatie in het onderwijs en het aanbod van de 
culturele instellingen. Ook zal de deskundigheidsbevordering in de scholen worden 
gestimuleerd.  
Het nieuwe beleid biedt ook ons kansen. Aansluitend op de landelijke lijn kunnen we de 
kwaliteit van cultuureducatie in Utrecht versterken. Het vraagt wel een aanpassing van het 
huidige stelsel voor cultuureducatie in Utrecht. 

Onderzoek en gezette stappen 
De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Ontwikkeling/Onderwijs, heeft in 
samenwerking met afdeling Culturele Zaken een aantal stappen doorlopen, om te komen tot 
een visie op een nieuw stelsel voor cultuureducatie. Deze stappen zijn:  

• Het eerste kwartaal van 2011 is deskresearch verricht en is een benchmark in de G4 
uitgevoerd naar cultuureducatie in en rondom het onderwijs. Het doel was inzicht te 
verkrijgen in verschillende beleidsopties en organisatie van de uitvoering.  

• Op basis van de verkregen inzichten zijn er in Utrecht interviews afgenomen bij 
enkele scholen in het primair onderwijs, een aantal scholen in het voortgezet 
onderwijs, schoolbesturen, culturele instellingen, het UCK en een aantal 
wijkcultuurhuizen. Het doel was zicht te krijgen op hun ambities, doelen, uitvoering, 
bereik en knelpunten op het gebied van cultuureducatie.  

• Vervolgens is een notitie gemaakt, waarin de denkrichting van een expertisecentrum 
is aangegeven. Deze is in een ronde tafelgesprek voorgelegd aan de culturele 
instellingen, het UCK en het onderwijs. Omdat het po weinig betrokken was in het 
hele visieproces hebben we hen uiteindelijk extra benaderd met een digitale 
enquête. 

• Tegelijkertijd heeft Berenschot een doorlichting van het UCK uitgevoerd. 
• In 2012 is een conferentie gehouden waarvoor onderwijsinstellingen, 

cultuureducatieve organisaties en het culturele veld waren uitgenodigd. 

Uitkomsten onderzoeken en stappen 
De verschillende onderzoeken die de gemeente heeft uitgevoerd en heeft laten uitvoeren, en 
stappen die de gemeente heeft gezet, hebben de volgende uitkomsten opgeleverd. 
 
Uitkomst benchmark G4 
Situatie in G4 
Alle steden hebben een instelling op gebied van cultuureducatie. Deze instellingen hebben 
een onder andere een ‘ expertisecentrum’, dat het onderwijs ondersteunt.  
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Amsterdam heeft het meest vergaande model wat betreft het scheiden van rollen. De 
advisering aan scholen is geheel gescheiden van het aanbieden van cultuureducatie.  
De gemeente Amsterdam werkt al een aantal jaren met het beschreven model. Op basis van 
evaluatie en een schouw is geconstateerd dat op dit moment het aanbod voor de scholen 
erg versnipperd is. Tevens kiezen scholen eerder voor de prijs en gaan zij minder voor de 
kwaliteit van het cultuureducatieve aanbod. Het idee is om het expertisecentrum MOCCA in 
de toekomst een rol te geven in het kwaliteitsvraagstuk en het in samenhang brengen van 
het versnipperde cultuureducatieve aanbod.  
Het expertisecentrum KCR van de gemeente Rotterdam is begin van 2011 als onderdeel van 
de SKVR van start gegaan en zal vanaf 2013 als zelfstandige stichting verder gaan.  
De gemeente Den Haag heeft onlangs besloten om Het Koorenhuis om te vormen tot een 
expertisecentrum cultuureducatie. Hierdoor krijgen andere aanbieders toegang tot het 
onderwijs. Interessant is dat zij de podia op het gebied van cultuureducatie ook een rol 
(willen) gaan geven.  
 
Uitkomst interviews  
In de interviews met het onderwijs en culturele instellingen is gesproken over hun ambities 
op het gebied van cultuureducatie.  
Hoe zij deze willen verwezenlijken en wat zij hiervoor nodig hebben. Hierbij is ook gekeken 
naar de sterke en minder sterke kanten van het huidige cultuureducatieve stelsel.  
 
Uitkomsten: 
Onderwijs  

• De door het UCK geïnitieerde ontwikkeling op het gebied van visie –en 
beleidsontwikkeling op scholen in het po en vo is op gang gekomen maar komt 
onvoldoende uit de verf of heeft een te klein bereik.  

• Het vo is wisselend tevreden over de kwaliteit van het UCK. Zij wil graag inzicht 
krijgen en in contact komen met de gehele culturele en creatieve sector van de stad 
Utrecht. Heeft behoefte aan een makelaarsfunctie.  

• Scholen die met een culturele instelling een creatief partnerschap uitvoeren zijn hier 
tevreden over.  

• Het vo vindt dat er meer gebruik kan worden gemaakt van accommodaties uit de 
directe omgeving.  

 
Culturele instellingen  

• Culturele instellingen zijn wisselend tevreden over de rol van het UCK als aanbieder 
en intermediair.  

• De in de wijk gevestigde culturele instellingen ontwikkelen, op basis van een eigen 
cultuureducatieve visie, samen met de in de omgeving gevestigde scholen beleid en 
/ of cultuureducatief aanbod.  

• Het UCK selecteert momenteel de voorstellingen (uit het landelijk aanbod) voor het 
primair onderwijs. De meeste instellingen waar mee gesproken is in Utrecht 
gevestigde aanbieders krijgen in hun ogen nu weinig tot geen kans hun 
voorstellingen aan het primair onderwijs te presenteren en te laten zien.  

• Voor het regionale jeugdtheatergezelschap regelt het UCK de werving van kinderen 
voor de grote zaal voorstellingen in de Stadsschouwburg. De vraag van de scholen 
naar hun voorstellingen is groter dan het UCK in de Stadsschouwburg kwijt kan. 
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Utrechts Centrum voor de Kunsten  
Het UCK is een stedelijke instelling voor kunsteducatie. Deze instelling heeft vier 
programmalijnen:  

1. Kunsteducatie in het onderwijs  
2. Kunsteducatie rondom het onderwijs  
3. Sociaal artistieke kunsteducatie in de wijk. 
4. Amateurkunsteducatie in de stad.  

Het UCK ziet zichzelf als basisinstelling voor cultuureducatie. Deze instelling is een spin in 
het web, werkt met vele partners samen en heeft een goed bereik.  
Het UCK vindt de combinatie van rollen efficiënt en effectief, zoals leverancier van aanbod, 
bemiddelaar tussen school en culturele instelling, helpt scholen bij vraagontwikkeling, levert 
expertise op het gebied van creatieve partnerschappen, voert sociaal artistieke projecten uit 
en levert cursusaanbod aan de vrije mark en de scholen).  
Hiermee en met doorlopende leerlijnen garandeert het UCK continuïteit van de 
kunsteducatie in de stad. In de toekomst wil het UCK graag zorgen voor visie-ontwikkeling 
en kwaliteit en wil met vaste partners tot vaste afspraken komen. Mogelijk kan dit ook deel 
uitmaken van subsidievoorwaarden.  
Het UCK is van mening dat voorkomen moet worden, dat via cultuursubsidies concurrentie 
ontstaat. Rechtstreeks geld naar scholen levert volgens het UCK versnippering op en minder 
culturele activiteiten.   
 
Uitkomsten rondetafelgesprekken 

• Over het algemeen is er waardering voor de coördinerende en adviserende rol van 
het UCK. 

• Het wordt wel belangrijk gevonden cultuureducatie integraal vanuit de school te 
benaderen.  

• Er zijn scholen die behoefte hebben aan cultuureducatief basisaanbod (een scala 
van activiteiten, waardoor leerling kennis kunnen maken met verschillende 
disciplines). Dat type aanbod moet goed zijn. Momenteel heeft het UCK een 
belangrijke rol als aanbieder van dit type aanbod.  

• Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor verdieping in de vorm van een creatief 
partnerschap. Door de langdurige samenwerking tussen culturele instelling en school 
kun je gezamenlijk een doorgaande lijn in het aanbod realiseren.  

• Als je de regie aan de scholen geeft, is verankering van cultuureducatie in het 
onderwijs noodzakelijk. Randvoorwaarden voor verankering zijn beleid in 
samenhang met de kerndoelen en expertise in de school.  

• Om verankering tot stand te brengen wordt gepleit  voor collectieve regie, waarbij 
scholen en culturele instellingen samen de visie op cultuureducatie bepalen. 

• Het toetsen van kwaliteit van het cultuureducatieve aanbod en het verbinden van 
culturele instellingen met scholen wordt gemist.  

• Ondersteuning bij hierboven genoemde doelen en processen door een organisatie is 
wenselijk.    

 
Uitkomst doorlichting UCK  
Omdat een aantal vragen, door het voortdurend benadrukken van de vervlechting van de 
vier programmalijnen, voor de gemeente niet transparant beantwoord werden, heeft de 
gemeente Berenschot gevraagd het UCK door te lichten.  
Vragen waarop de gemeente graag antwoorden wilde waren:  

• Wat doet het UCK precies en wat wordt daarmee bereikt?  
• Vanuit welke rollen voert het UCK deze activiteiten uit?  
• Hoe is het UCK georganiseerd en hoe groot is de overhead?  
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• Hoeveel subsidie gaat naar welke activiteiten?  
• Hoe kan de gemeente de prestatie en subsidiebesteding beoordelen?  

Over het algemeen levert de doorlichting een positief beeld op. Het bereik van het UCK is 
goed en de gemeentelijke subsidiebijdrage lager in vergelijking met centra voor de kunsten 
in Rotterdam en Den Haag. De overhead heeft een normale tot relatief kleine omvang, met 
uitzondering van de afdeling Facilitair, die relatief groot is als gevolg van de zes locaties, 
waar het UCK actief is. De organisatie staat er op basis van de cijfers uit 2010, financieel 
goed voor.  
In antwoord op onze laatste aan Berenschot gestelde vraag, blijkt dat de werkelijke 
bestemming van het subsidie aan het UCK niet in overeenstemming te zijn met de 
toewijzing. Deze conclusie vraagt om betere afstemming van wederzijdse verwachtingen en 
te realiseren prestaties.  
Het UCK besteedt het merendeel van de projectsubsidie aan ondersteuning van scholen en 
praktische organisatie van activiteiten. De scholen moeten de activiteit apart betalen. 
Het is nu ook duidelijk dat een aanzienlijk deel van het subsidie naar overhead en 
huisvesting van de vrije cursusmarkt gaat. Berenschot geeft aan dat een kleine 40% van het 
budget van het UCK besteed wordt aan overhead. Hoeveel precies naar het vrije 
cursusaanbod gaat is niet nader onderzocht. Wel constateert Berenschot dat de overhead op 
huisvesting hoog is doordat het UCK op meerdere locaties werkt. 
Het onderzoek geeft derhalve geen volledig beeld over de besteding van de subsidie aan de 
verschillende programmalijnen van het UCK, omdat overhead en huisvestingslasten niet 
doorbelast zijn naar de verschillende programmalijnen.  
 
Uitkomst digitale enquête Primair onderwijs 
Omdat de inbreng van het primair onderwijs in de interviews en ronde tafelgesprekken op 
een uitzondering na werd gemist, is het primair onderwijs door middel van een digitale 
enquête bevraagd. Wij hebben vragen gesteld over beleid, activiteiten, expertise op de 
school, taken, uren, de manier waarop de school cultuureducatie De enquête is uitgezet bij 
106 scholen voor primair onderwijs. 36 scholen (33%) hebben gereageerd. Uit de ingevulde 
enquêtes blijkt dat: 

• De helft van de scholen geen echt beleid te voert. Alle scholen voeren wel 
cultuuractiviteiten uit of laten deze uitvoeren.  

• Slechts een kwart van de scholen geeft aan een doorgaande leerlijn te hebben, een 
speerpunt in het landelijk beleid. Als belangrijkste reden om geen beleid of 
doorgaande lijn in cultuureducatie te hebben binnen de school is dat de aandacht 
vooral op taal en rekenen is gericht.  

• De meeste scholen huren externe organisaties in om culturele activiteiten uit te 
voeren. Meer dan de helft doet dit jaarlijks met het UCK. Ook een palet aan andere 
organisaties speelt een rol in de uitvoering van hun cultuuractiviteiten op de scholen.  

• Het UCK levert vooral cultuureducatief aanbod en cursusaanbod aan de scholen, 
waarover de scholen over het algemeen tevreden zijn.  

• Onderwerpen die genoemd worden om niet tevreden te zijn: te hoge kosten, 
planning verloopt niet altijd even soepel, UCK heeft monopolie positie, combinatie 
van verschillende taken is niet altijd even duidelijk, een goede digitale communicatie 
wordt gemist.  

• Meer dan de helft van de respondenten heeft een cultuurcoördinator, wiens taak 
vooral het regelen en uitvoeren van activiteiten is. Het vermoeden is dat hier een 
overlap bestaat met de VSD coördinator (eveneens door de gemeente bekostigd). 

• Vrijwel alle scholen hebben een budget voor cultuureducatie, waarvan de 
rijksbijdrage die de scholen krijgen de belangrijkste bijdrage levert. 
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De inschatting van de gemeente op basis van de respons is dat het beeld dat door de 36 
scholen wordt gegeven kan worden doorgetrokken naar de scholen die de enquête niet 
hebben ingevuld. 
Het algemene beeld is dat er veel en een grote diversiteit aan culturele activiteiten worden 
uitgevoerd in het onderwijs, maar dat er van echte verankering en een doorlopende leerlijn 
nog weinig sprake is. 
 
Op basis van de landelijke ontwikkelingen, benchmark G4, gehouden interviews en ronde 
tafelgesprekken met het onderwijs en de culturele sector is de gemeente tot een aantal 
conclusies gekomen. Conclusies die richting geven aan de visie en ambitie van de gemeente 
op het gebied van cultuureducatie in en rondom het onderwijs.  
 
Ingrediënten voor een nieuw stedelijk stelsel voor cultuureducatie die de gemeente uit 
bovenbeschreven onderzoek heeft gedestilleerd zijn:  

• Ruimte geven aan de (ideële) markt. 
Dit betekent dat meer ( gesubsidieerde) aanbieders van cultuureducatie toegang krijgen 
tot scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Ofwel scholen kunnen zelf 
kiezen uit het aanbod. 
• Scheiding van rollen van het UCK.  
De combinatie van rollen en taken in één organisatie wringt en veroorzaakt 
onduidelijkheid bij scholen en culturele instellingen en in de besteding van de 
subsidiegelden.   
• Regie ligt bij de scholen.  
Voorwaarde om deze rol uit te kunnen voeren, is dat zij over beleid en expertise 
beschikken op het gebied cultuureducatie. Het rijksbeleid ondersteunt de versterking van 
de scholen.   
• Culturele instellingen dienen vraaggericht te werken.  
Dit betekent dat zij niet zonder de school eigen aanbod ontwikkelen maar dit doen op 
basis van de vraag. In de praktijk blijkt dat duurzame samenwerking, op basis van een 
creatief partnerschap, een succesvolle vorm is.  
• Verankering en borging van kwaliteit in het onderwijs en de culturele sector.  
Dit betekent dat scholen en culturele instellingen gaan werken met  doorgaande 
leerlijnen.  
• Samenwerking effectief en efficiënt organiseren.  
 

Uitkomsten conferentie 12 september 2012 
Directe financiering scholen: 

• Een kwalitatief hoogwaardig plan moet eenvoudig zijn. Scholen hebben het vaak al 
ontzettend druk. Nog een extra aanvraag indienen voor cultuureducatie vraagt veel 
van hun kostbare tijd. Elke school heeft al een strategisch beleidsplan. Hier moet 
cultuureducatie ook in opgenomen worden, en dient dan als onderlegger voor de 
aanvraag.  

• Met een duurzaam meerjarenplan kunnen de scholen meer bereiken. Als ze een 
aanvraag indienen, dan is dat voor een plan dat meerdere jaren mee kan en moet 
gepaard kunnen gaan met de doorlopende leerlijn.   

• Laat de keuze bij de scholen zelf. Ze mogen zelf bepalen hoe ze hun cultuureducatie 
willen invullen. De norm moet niet van bovenaf komen. 

• Er moet draagvlak binnen de scholen zijn. De hele organisatie van een school moet 
het eens zijn met het cultuurplan.  
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Expertise: 
• Veel scholen zijn slecht geïnformeerd over welk aanbod past bij hun specifieke 

leerdoelen. Daarnaast hebben de culturele instellingen geen zicht op educatieve 
doelstellingen. Het expertisecentrum moet informatie verschaffen aan scholen over 
het aanbod en de kwaliteit van dat aanbod, en het moet culturele instellingen 
inlichten over de specifieke doelstellingen van scholen zodat ze culturele educatie 
kunnen aanbieden die daaraan bijdraagt. 

• Daarnaast spraken scholen de behoefte uit om op een meer structurele manier te 
inventariseren op welke plaatsen ze terecht kunnen voor bijvoorbeeld het opvoeren 
van voorstellingen.  

• De informatie omtrent vraag en aanbod kan het expertisecentrum vertalen naar 
zowel docent als kunstenaar. Daarmee kan het kenniscentrum een brug slaan 
tussen educatieve doelstellingen en culturele mogelijkheden.  

 
Van theorie naar praktijk: 
Stappenplan:  

1. Stel een duidelijk visie vast op cultuureducatie en koppel daar doelstellingen aan. 
Dat geldt zowel voor scholen als de culturele instellingen. 

2. Ga in gesprek met elkaar, leer elkaar kennen en ga op zoek naar een win-win-
situatie. 

3. Als er geld wordt toegekend aan de scholen, verbindt er dan voorwaarden aan. Die 
voorwaarden moeten SMART geformuleerd worden.  

4. Sluit het kunst- en cultuuraanbod aan op de bestaande leerlijnen en terugkerende 
thema’s. 

5. Zorg voor inbedding, creëer draagvlak binnen de organisatie en ga voor 
duurzaamheid.  

Wat kan het onderwijs doen? 
• Specifieke vraag stellen en op een mogelijk culturele partner afstappen. Betrek de 

culturele instelling bij het vaststellen van de vraag om zo ook gebruik te maken van 
de expertise vanuit het culturele veld. Zo blijft er ook ruimte voor verrassing. 

• Schakel een kunst- en cultuurexpert in die kan spiegelen, kritische vragen stelt en 
begeleidt. 

• Cultuureducatie inbedden in het curriculum. 
• Zoek naar een duurzame oplossing. 
• Zorg dat je de culturele instelling ook wat te bieden hebt: wisselwerking.  
• Onderzoek of er samengewerkt kan worden met andere scholen: schaalvergroting. 

Laat scholen een convenant tekenen. Daarin staat: 
• Binnen de school specialiseert een persoon zich in cultuureducatie. 
• Deze persoon krijgt tijd en ruimte om kwalitatieve cultuureducatie in te richten op de 

school. 
• De schoolleiding zorgt voor draagvlak binnen de school. 
• Doelstellingen cultuureducatie. 
• De schoolleiding verantwoordt het bedrag wat is toegekend voor cultuureducatie 

(geoormerkt). 
Wat kunnen culturele instellingen doen? 

• Bewaak de eigen identiteit en kwaliteit als je ingaat op de vraag van een school.   
• Ga op bezoek bij de school.  
• Een kant-en-klaar pakket werkt niet, maar er zijn wel thema’s waarin je je als 

culturele instelling kunt ontwikkelen tot specialist (denk aan een thema als pesten of 
een aansluiting op taalonderwijs door middel van theater). 

• Ben nieuwsgierig naar elkaar. Niet alleen naar het onderwijs, maar ook naar andere 
culturele instellingen.  

• Zoek naar een manier om tegemoet te komen aan logistieke en budgettaire 
kwesties. 
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• Onderzoek of er samengewerkt kan worden met andere culturele instellingen 
(voorbeeld is de koepelorganisatie voor musea in Utrecht): efficiënter 
schaalvergroting.   

Wat kan de gemeente doen? 
• Onderstreep bij schoolbesturen en –directies het belang van vraaggestuurde 

cultuureducatie en vraag hen ruimte te creëren binnen de school.  
• Maak duidelijk op welke bedragen scholen aanspraak kunnen maken. 
• Zorg ervoor dat cultuurcoördinatoren zich kunnen professionaliseren.  
• Zoek naar een manier om de schoolleiding aan te spreken/af te rekenen als de 

school het geld voor cultuureducatie niet op een juiste manier inzet. (Bedrag 
oormerken?) 

• Zet cultuureducatie stevig op de onderwijsagenda. 
Aandachtspunten: 

• Schaalvergroting bijna noodzakelijk, maar hoe bewaak je dan de kwaliteit van het 
kunst- en cultuuraanbod? 

• Tijd (onderwijs) 
• Geld  
• Logistiek (onderwijs)  
• Draagvlak (onderwijs en culturele instelling) 
• Hoe voorkom je dat alle culturele instellingen op het schoolplein staan? Er is 

aandacht nodig voor een makelaars- en schakelfunctie.  
 
Uitkomsten inventarisatie aanbod amateurkunst (actieve cultuureducatie), onderzoek 
oktober 2012 
In 2012 is door Bureau Bart een inventarisatie uitgevoerd met betrekking tot het beschikbare 
aanbod in amateurkunst. Hierin is het aanbod van het UCK in kaart gebracht, en ook van 
andere organisaties en zelfstandige aanbieders.  
In de disciplines muziek en dans is het grootste niet-gesubsidieerd aanbod beschikbaar, zo 
blijkt uit de inventarisatie. Ook bieden andere partijen dan het UCK relatief veel cursussen 
aan in de categorie Beeld, media en fotografie. Het is echter niet bekend wat de verhouding 
is tussen vraag en aanbod in de hierboven genoemde disciplines. 
Afgaande op de eerste impressies lijkt er – naast het aanbod van het UCK - minder 
alternatief aanbod voor theater, beeldende kunst en literatuur te zijn in Utrecht.  
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Bijlage  3 Kengetallen scholen en leerlingen in Utrecht 
 
Kengetallen aantallen leerlingen en scholen (op basis van leerlingenprognose 2013-
2027) 

 
Primair	  Onderwijs	   	  	   	  	   	  	   	  	  

scholen	   locaties	  

aantal	  
leerlingen	  

2012	  

aantal	  
leerlingen	  

2016	  

aantal	  
leerlingen	  

2020	  
87	   108	   27.046	   29.651	   30.580	  

	   	   	   	   	  sbo	  scholen	   	  	   	  	   	  	   	  	  

scholen	   locaties	  

aantal	  
leerlingen	  

2012	  

aantal	  
leerlingen	  

2016	  

aantal	  
leerlingen	  

2020	  
3	   4	   418	   472	   499	  

	   	   	   	   	  so	  scholen	   	  	   	  	   	  	   	  	  

scholen	   locaties	  

aantal	  
leerlingen	  

2012	  

aantal	  
leerlingen	  

2016	  

aantal	  
leerlingen	  

2020	  
9	   10	   1.161	   1.191	   1.212	  

	   	   	   	   	  vo	  scholen	   	  	   	  	   	  	   	  	  

scholen	   locaties	  

aantal	  
leerlingen	  

2012	  

aantal	  
leerlingen	  

2016	  

aantal	  
leerlingen	  

2020	  
16	   19	   11.025	   12.584	   13.828	  

	   	   	   	   	  vso	  scholen	   	  	   	  	   	  	   	  	  

scholen	   locaties	  

aantal	  
leerlingen	  

2012	  

aantal	  
leerlingen	  

2016	  

aantal	  
leerlingen	  

2020	  
7	   7	   852	   935	   987	  

	   	   	   	   	  Totaal	  po,	  sbo	  en	  so	  scholen	   	  	   	  	   	  	  

scholen	   locaties	  

aantal	  
leerlingen	  

2012	  

aantal	  
leerlingen	  

2016	  

aantal	  
leerlingen	  

2020	  
99	   122	   28.625	   31.314	   32.291	  
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Totaal	  vo	  en	  vso	  scholen	   	  	   	  	   	  	  

scholen	   locaties	  

aantal	  
leerlingen	  

2012	  

aantal	  
leerlingen	  

2016	  

aantal	  
leerlingen	  

2020	  
23	   26	   11.877	   13.519	   14.815	  

 
 
Vertaling kengetallen naar aantallen leerlingen periode 2014-2017 
 

Totaal	  po-‐,	  sbo-‐,	  so-‐,	  vo-‐	  en	  vso-‐scholen:	  prognose	  totaal	  aantal	  leerlingen	  
jaar	   2014	   2015	   2016	   2017	  
aantal	  leerlingen	   42.668	   43.750	   44.833	   45.401	  
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Bijlage  4 Onafhankelijk expertisecentrum 
 
In de eerste plannen voor het nieuwe stelsel voor cultuureducatie is uitgegaan van een 
onafhankelijk expertisecentrum, dat onderwijsinstellingen en culturele instellingen zou 
kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Andere grote steden hebben reeds een 
onafhankelijk expertisecentrum (Amsterdam) of zijn bezig met de oprichting ervan (Den 
Haag en Rotterdam).  
Gaandeweg de uitwerking van het nieuwe stelsel in Utrecht, groeide de overtuiging van het 
expertisecentrum een tijdelijke taak zou gaan vervullen. Immers, indien de scholen en 
culturele instellingen enige tijd intensief ondersteund worden met expertise op het gebied 
van beleid voor cultuureducatie c.q. cultuuronderwijs, zullen ze binnen afzienbare tijd beleid 
hebben ontwikkeld. 
Daarom is gekozen voor een projectmatige aanpak van de inzet van beleidsexpertise. 
Tijdens de uitwerking van het nieuwe stelsel is de variant ‘een onafhankelijk 
expertisecentrum’ steeds als serieuze optie meegenomen. De uitwerking van deze variant is 
voor de volledigheid in deze bijlage opgenomen. 
 
Het onafhankelijk expertisecentrum: organisatie 
De organisatievorm kan een stichtingsvorm zijn. Het centrum wordt voornamelijk bemenst 
met deskundigen op cultuureducatief gebied. De top is ‘licht’, zodat een al te zware overhead 
wordt voorkomen. Er is een part time directeur die vooral optreedt als coördinator die de 
activiteiten van de deskundigen onderling afstemt en ook een actieve rol speelt bij 
expertisebijeenkomsten. Het onafhankelijk expertiseloket beschikt over een bescheiden 
huisvesting (kantoor) op een betaalbare locatie in de stad. Per school is een ‘urenbudget’ 
beschikbaar van 20 uur per jaar. Ten aanzien van de culturele instellingen is rekening 
gehouden met ruim 8 uur ondersteuning per jaar van 60 culturele instellingen.  
In een nadere uitwerking zouden zaken aan de orde dienen te komen als: organisatievorm, 
functieprofielen, CAO en btw-status. 
Het UCK heeft aangegeven dat een onafhankelijk expertisecentrum bij hen ondergebracht 
kan worden of organisatorisch gelieerd kan zijn aan het UCK. In dit kader heeft het UCK een 
inhoudelijk en organisatorisch voorstel uitgewerkt en heeft Berenschot in opdracht van het 
UCK enkele organisatorische modellen uitgewerkt. Een van deze modellen gaan uit van een 
onafhankelijke stichting die gebruik maakt van eenzelfde (nog op te richten) shared 
servicecenter als het UCK, eveneens met een stichting als rechtspersoon.  
Het voordeel voor het UCK ligt er in dat het expertisecentrum gebruik kan maken van 
dezelfde faciliteiten als het UCK. Het voordeel voor het expertisecentrum zou kunnen zijn dat 
het centrum (tegen vergoeding) gebruik maakt van reeds aanwezige faciliteiten, zoals 
kopieerapparaten en huisvesting.  
Deze voorstellen en modellen zijn echter niet meer relevant bij de keuze voor een 
projectmatige invulling van de ondersteuning ten aanzien van beleidsexpertise. 
 
Subsidiebudget bij de realisatie van een onafhankelijk expertisecentrum 
Het structurele subsidiebudget wat nodig zou zijn voor het in stand houden van een compact 
expertisecentrum is € 484.000 per jaar. Dit bedrag zal jaarlijks geïndexeerd moeten worden, 
omdat de kosten van het expertisecentrum jaarlijks zullen stijgen.  
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Tabel: begroting structurele subsidie expertisecentrum 
Begroting expertisecentrum     

 Personeel 
   

  
directeur/coordinator, 0,70 fte 

  
 € 47.793  

administrateur, 0,5 fte 
   

 € 30.400  
PR-medewerker (parttime), 0,6 fte  

   
 € 26.136  

advies en informatie/ vraagbaak primair onderwijs, 2,1 fte 
 

 € 109.771  
advies en informatie/ vraagbaak voortgezet onderwijs, 0,47 fte 

 
 € 25.592  

advies en informatie/ vraagbaak culturele instellingen, 0,5 fte 
 

 € 27.226  
Overige kosten 

   
  

kantoorkosten (inclusief ICT en onderhoud 
website) 

  
 € 69.082  

lidmaatschap branchevereniging, studiefonds branche e.d. 
 

 € 10.000  
accountantskosten 

   
 € 15.000  

publiciteitsmateriaal 
   

 € 30.000  
huisvesting (inclusief servicelasten) 

   
 € 18.000  

reiskosten 
   

 € 10.000  
huur ruimten voor bijeenkomsten 

   
 € 10.000  

huur externe expertise (o.m. voor bijeenkomsten) 
  

 € 20.000  
onderzoek 

   
 € 15.000  

kapitaallasten (rente en afschrijving), stelpost 
  

 € 20.000  
Totaal         € 484.000  

Bedragen inclusief btw. Prijspeil 2013. 
 
In bovenstaande begroting is uitgegaan van aansluiting bij de CAO Kunsteducatie. Een 
onderbouwde keuze voor een CAO dient echter nog gemaakt te worden. Op basis van 
ervaringsgegevens van een ander expertisecentrum (MOCCA in Amsterdam) is uitgegaan 
van een btw-vrijgestelde organisatie.  
 
Eenmalige investeringen, voor inrichting van kantoor, telecommunicatie- en 
computerapparatuur en computernetwerk zijn verwerkt in jaarlijkse kapitaallasten. Daarnaast 
dient rekening te worden gehouden met eenmalige opstartkosten voor werving en selectie, 
ontwikkelen huisstijl en opzetten van de website van circa € 50.000. 
Daarnaast heeft de stichting een weerstandsvermogen nodig. De bepaling van het 
weerstandsvermogen hangt sterk af van de risico’s die de organisatie in de toekomst zou 
kunnen lopen. Het grootste risico is het wegvallen van de subsidie en kosten die 
samenhangen met personele zaken (WW-risico en re-integratie).  
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Bijlage  5 Huidige subsidie en bereik UCK 
 
Uit een rekenexercitie die de gemeente heeft laten opstellen komt het beeld naar voren dat 
in 2013, in het bestaande stelsel dus, ruim de helft van de subsidie voor het UCK naar de 
amateurkunsteducatie gaat en bijna twee-derde van het aantal fte wordt ingezet voor 
amateurkunsteducatie.  
In 2013 bedraagt de totale lumpsumsubsidie van de gemeente € 3.122.000. In 2014 zal, op 
zoals vermeld in de voorjaarsnota 2011, een subsidiekorting worden doorgevoerd van € 
230.000. In de cijfers van 2013 is deze korting vanzelfsprekend nog niet doorgevoerd. 
 
De subsidie van € 3.122.000 wordt ingezet voor de vier programmalijnen van het UCK 
(kunsteducatie in het onderwijs, kunsteducatie rondom het onderwijs, sociaal artistieke 
kunsteducatie in de wijk en amateurkunsteducatie in de stad).  
Vanaf 2014 is het UCK overigens voornemens met een nieuwe indeling voor de 
programmalijnen te willen gaan werken: 1) in en rond het onderwijs, 2) amateurs, 3) 
evenementen (en samenwerkings)projecten. 
 
Het UCK heeft in haar begroting 2013 aangegeven de subsidie als volgt te besteden: 

• Programmalijn 1 Kunsteducatie in het onderwijs: € 658.800	  
• Programmalijn 2 Kunsteducatie rondom het onderwijs: € 124.100	  
• Programmalijn 3 Sociaal artistieke kunsteducatie in de wijk: € 240.000	  
• Programmalijn 4 Amateurkunst: € 216.000	  
• Huisvesting: € 948.200	  
• Ondersteunende diensten: € 934.900	  

 
Toerekening subsidie aan de programmalijnen 
Door middel van verdeelsleutels kan de subsidie voor de huisvesting en de subsidie voor de 
ondersteunende diensten toegerekend worden aan de vier programmalijnen. De overhead is 
toegerekend op basis van de percentuele verdeling van het personeel voor de 
programmalijnen, zoals die in de begroting 2013 door het UCK is opgenomen. De 
huisvesting is voor 70% toegerekend aan programmalijn 4 (amateurkunst). Aan de overige 
programmalijnen 1, 2 en 3 is voor ieder lijn 10% toegekend.2 

 
Het doel van de exercitie is om vanuit de gemeente een globaal beeld te vormen van de 
subsidieverdeling over de verschillende programmalijnen. 
Uit de rekenexercitie komt het volgende naar voren. De meeste subsidie voor het UCK gaat 
in 2013 naar de amateurkunsteducatie (ruim € 1,5 miljoen inclusief overhead en 
huisvesting).3 Ruim € 1,16 miljoen gaat naar de programma’s binnenschools po en vo en 
rondom het po en vo onderwijs (respectievelijk circa € 858.336 en circa € 308.277, inclusief 

                                                
2 Tevens is een alternatieve variant opgesteld waarin 95% van de huisvestingssubsidie wordt toegerekend aan 

programmalijn 4 (amateurkunst). De berekeningen van deze variant zijn niet opgenomen in deze bijlage, wel de 

uitkomst. 
3 Dit bedrag is gebaseerd op een berekening waarbij 70% van de huisvestingssubsidie wordt benut voor 

amateurkunst. Indien de huisvestingssubsidie voor 95% zou worden toegerekend aan amateurkunst zou er ruim 1,7 

miljoen euro van de totale subsidie voor het UCK naar amateurkunst gaan. 
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overhead en huisvesting). Circa € 452.101 subsidie (inclusief overhead en huisvesting) gaat 
naar de programmalijn sociaal artistieke kunsteducatie in de wijk. 
 
In totaal heeft het UCK 74,58 formatieplaatsen (fte), waarvan het overgrote deel op basis van 
een regulier arbeidscontract (waarvan een deel op tijdelijke contracten), vallend onder de 
CAO Kunsteducatie. Een klein deel van de fte wordt ingevuld door een groot aantal free 
lancers.  
Het merendeel van de fte wordt ingezet voor amateurkunsteducatie in de stad (49,74 fte; 
22,33 fte direct en 27,41 fte overhead). Er wordt circa 15,48 fte (6,95 fte direct en 8,53 fte 
overhead) van de totale 74,58 fte voor aan het onderwijs gekoppelde taken ingezet. De 
advisering aan de scholen is daar een beperkt onderdeel van. 
Voor culturele activiteiten in de wijken wordt totaal circa 9,35 fte inclusief overhead ingezet. 
 
Het UCK heeft in november 2012, naar aanleiding van de rekenexercitie van de gemeente, 
zelf een berekening opgesteld waarin uitgegaan wordt van  € 2.207.000 subsidie voor 
amateurkunst in 2014. Dit is een hoger bedrag dan de optelsom van de subsidie voor 
amateurkunst, de totale huisvestingssubsidie en de totale overheadsubsidie in 2013 (€ 
2.099.100). In de berekening heeft het UCK reeds rekening gehouden met een 
subsidiekorting van 230.000. 

 
Bereik 
In het kader van de doorlichting van Berenschot in 2011 heeft het UCK de bereikcijfers van 
2010 gedetailleerd uitgesplitst. Het UCK bereikt meer personen via het onderwijs (66.232, 
waarvan 60.301 po en 5.931 vo in 2010), dan via de vrijetijdscursusaanbod (7.982 in 2010).  
In het po bereikte het UCK in 2010 14.000 leerlingen (binnenschools) met eigen aanbod 
8.000 leerlingen buitenschools met eigen aanbod en 40.000 leerlingen met aanbod van 
derden (waarvan 13.300 leerlingen via het programma Museum voor de Klas, wat het UCK 
in opdracht van de gemeente uitvoert).  
 
Programmalijnen,	  overhead	  en	  
huisvesting	  2013	   PL	  1	   PL	  2	   PL	  3	   PL	  4	  
inzet	  fte	   3,75	   3,2	   4,2	   22,33	  
overhead	  in	  %	   11,20%	   9,56%	   12,54%	   66,70%	  
overhead	  in	  fte	   4,60	   3,93	   5,15	   27,41	  
	  	  

	   	   	  
	  	  

totale	  fte	  voor	  inclusief	  overhead	   8,35	   7,13	   9,35	   49,74	  
totale	  fte	  	   74,58	   	  	   	  	   	  	  
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	   	   	   	   	  begroting	  2013*	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Programmalijnen,	  overhead	  en	  
huisvesting	   PL	  1	   PL	  2	   PL	  3	   PL	  4	  
subsidie	  zonder	  toedeling	  overhead	   	  €	  658.800	  	   	  €	  124.100	  	   	  €	  240.000	  	   	  €	  216.000	  	  
aanname	  subsidietoedeling	  
huisvesting	   10%	   10%	   10%	   70%	  
subsdie	  huisvesting	   	  €	  94.820	  	   	  €	  94.820	  	   	  €	  94.820	  	   	  €	  663.740	  	  
subsidie	  (toedeling	  overhead)	   	  €	  104.716	  	   	  €	  89.357	  	   	  €	  117.281	  	   	  €	  623.546	  	  
subsidie	  per	  programmalijn	  (totaal)	   	  €	  858.336	   	  €	  308.227	  	   	  €	  452.101	  	   	  €	  1.503.286	  	  
totaal	  po	  en	  vo	  (in	  en	  rondom	  school)	   	  €	  1.166.613	  	  

	   	  
	  	  

totale	  subsidie	  UCK	   	  €	  3.122.000	  	   	  	   	  	   	  	  
* Verdeling gemeentelijke subsidie voor overhead en huisvesting op basis van aannames gemeente en 
BMC.   

	  
Bereik	  (2010)	   PL	  1	   PL	  2	   PL	  3	   PL	  4	  
totaal	   58.500	   7.732	   1.526	   24.105	  
po	   52.569	   7.732	  

	   	  vo	   5.931	   0	  
	   	  amateurcursussen	  

	   	   	  
8.105	  

voorspeelavonden	  ed	  
	   	   	  

16.000	  
 

Berekeningen	  
UCK	  2014	   PL	  1	  en	  2	   PL	  3	   PL	  4	   adviesrol	  

Inter-‐
mediair-‐

rol	  

projecten	  
en	  

evenement
-‐en	   totaal	  

subsidie	  per	  
programmalijn	  
c.q.	  rol	  2014	   	  €	  	  	  	  403.000	  	   	  €	  0	  	  	  	   	  €	  2.207.000	  	   	  €	  70.000	  	   	  €	  245.000	  	   	  €	  0	  	  	  	   	  €	  2.925.000	  	  
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Behandeld door  

Dossiernummer 2261608 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 

Verzenddatum 13 december 2017 

  

Beste heer , 

 

U heeft de eindrapportage van uw subsidie voor Combinatiefunctionaris Cultuur 2015-2016 

gestuurd. In deze brief leest u ons besluit.   

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 12 januari 2015 over uw subsidie. Wij stellen uw 

subsidie vast op € 135.000,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in 

uw aanvraag. Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U ontvangt een totale subsidie van € 135.000,00. U heeft eerder € 128.250,00 aan subsidie van ons 

ontvangen. Wij betalen binnen 2 weken het restbedrag van € € 6.750,00 op IBAN 

  

 

Opmerking 

Bij onze controle op de eindverantwoordingen van de subsidie 2016 blijkt, dat in de 

controleverklaring van de accountant NIET wordt aangegeven dat de ASV 2014 en het 

verantwoordings-en accountantsprotocol van de gemeente Utrecht in acht is genomen. Voor de 

vaststelling 2016 van dit dossier 2261608 gaan we coulance halve nog eenmaal akkoord met de 

reeds ingediende controleverklaring over uw verantwoording van 2016, maar wij attenderen u erop 

dat bij toekomstige verantwoordingen de ASV en het protocol wèl in acht moet worden genomen en 

dat dit uit de controleverklaring moet blijken. U vindt het protocol op onze website: 
www.utrecht.nl/subsidie. 
 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht en de beleidsregel Stimuleringssubsidie 

Combinatiefuncties Jeugd van toepassing. U kunt deze vinden op www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u 

eerst contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het 

oneens? U kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het 

college van burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden 

van uw bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

  



Subsidiebureau 

Dossiernummer 2261608 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail: @utrecht.nl of via 

telefoonnummer: 030 - . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 

helpen. Uw dossiernummer is 2261608. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Mevrouw G. R. Kuperus 

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 
 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 
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Utrechts Centrum voor de Kunsten 

t.a.v. de heer   

Postbus    

 Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 2307124 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 

Verzenddatum 24 februari 2017 

  

Geachte heer  

 

U heeft de eindrapportage van uw subsidie voor Cultuureducatie en Amateurkunst gestuurd. In deze 

brief leest u ons besluit.   

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 23 december 2014 over uw subsidie. Wij stellen uw 

subsidie vast op € 1.939.950,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw 

aanvraag. Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U heeft het totale subsidiebedrag van € 1.939.950,00 al ontvangen.  

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze vinden op 

www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U 

kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus  Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail .nl of via 

telefoonnummer: 030 -  Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 

helpen. Uw dossiernummer is 2307124. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

mevrouw ir. A. Tom,  

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 





















Subsidiebureau 

Postadres: Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon: 030 - 286 33 36  

Internet: www.utrecht.nl/subsidie 

  

 

Utrechts Centrum voor de Kunsten  

t.a.v. de heer   

  

  Utrecht 

  

   

Behandeld door:  Datum: 22 juli 2016 

Doorkiesnummer:  Ons kenmerk:  

  Dossiernr: 2312581 

Bijlage(n)  Onderwerp: Vaststellingsbeschikking 2015; 

 2015  

Uw poststuknummer:  Verzonden: 3 augustus 2016 

Uw brief van:  Bij antwoord datum, dossiernummer en onderwerp vermelden 

 

Geachte heer  

 

Wij hebben uw aanvraag tot vaststelling (eindverantwoording) voor de subsidieperiode van 

1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 (dossiernummer 2312581) getoetst.  

In deze brief vindt u ons besluit. 

 

Besluit 

Wij hebben besloten de subsidie vast te stellen op een bedrag van € 8.152,00. 

Dit bedrag komt overeen met het verleende bedrag in de beschikking van 24 december 2014 

met dossiernummer 2312581. 

 

Motivering 

U heeft de activiteiten volgens de verleningsbeschikking uitgevoerd en daarmee aan de 

verplichtingen voldaan. 

 

Financiële afwikkeling 

Als voorschot is een bedrag van € 7.744,40 betaald. Het verschil tussen voorschot en het 

vastgestelde bedrag, te weten € 407,60 wordt overgemaakt naar bankrekening 

 

 

Regelgeving 

Op deze beschikking is de volgende regelgeving van toepassing: 

 De Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) 

 De Algemene Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht 

 Controleprotocol Gemeente Utrecht ASV 2013 

 

Vragen 

Voor vragen over dit besluit kunt u terecht bij , bereikbaar via 

telefoonnummer 030- en via e-mailadres  

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer 2312581 

 

Bezwaarclausule 

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar digitaal 

indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente beschikbaar 

gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U kunt het bezwaar niet 

per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt u uw bezwaarschrift sturen 

aan het college van burgemeester en wethouders. 

Het adres is: 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief 

is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. 

 

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer waarop u 

overdag te bereiken bent; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; vermeld 

hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een kopie daarvan 

mee; 

- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

afdeling Culturele Zaken. 

 

Deze beschikking is digitaal ondertekend, hierdoor staat er geen geschreven handtekening in de brief. 
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Stichting Utrechts Centrum 

t.a.v. de heer   

   

 UTRECHT 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 2714258 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie CmK 2015 

Verzenddatum 16 oktober 2016 

  

Beste meneer  

 

U heeft de eindrapportage van uw subsidie voor Cultuureducatie met kwaliteit 2015 gestuurd.  

In deze brief leest u ons besluit.   

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 9 juni 2015 over uw subsidie. Wij stellen uw subsidie 

vast op € 249.666,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw aanvraag. 

Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U ontvangt een totale subsidie van € 249.666,00. U heeft eerder € 237.182,70 aan subsidie van ons 

ontvangen. Wij betalen binnen 2 weken het restbedrag van € 12.483,30  op IBAN 

  

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) en de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens?  

U kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail .nl 

of via telefoonnummer: 030 . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u 

sneller helpen. Uw dossiernummer is 2714258. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 afdeling Culturele Zaken. 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 









Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 
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Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) 

t.a.v. de heer   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 3104795 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 

Verzenddatum 24 december 2016 

  

Geachte heer  

 

U heeft de eindrapportage van uw subsidie voor WAP-middelen 2015 - Muziekroute Overvecht 

gestuurd. In deze brief leest u ons besluit.   

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 19 november 2015 over uw subsidie. Wij stellen uw 

subsidie vast op € 20.000,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw 

aanvraag. Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U ontvangt een totale subsidie van € 20.000,00. U heeft eerder € 16.000,00 aan subsidie van ons 

ontvangen. Wij betalen binnen 2 weken het restbedrag van € 4.000,00 op .  

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht en de beleidsregel initiatievenfonds van 

toepassing. U kunt deze vinden op www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U 

kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail:  of via 

telefoonnummer: 030 - 286  Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 

helpen. Uw dossiernummer is 3104795. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 afdeling Wijken 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 



Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 – 286 33 36 
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Behandeld door  

Dossiernummer 3287756 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 

Verzenddatum 24 februari 2017 

  

Geachte heer  

 

U heeft de eindrapportage van uw subsidie voor aanvullende subsidie gestuurd. In deze brief leest u 

ons besluit.   

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 18 december 2015 over uw subsidie. Wij stellen uw 

subsidie vast op € 590.000,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw 

aanvraag. Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U heeft het totale subsidiebedrag van € 590.000,00 al ontvangen.  

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze vinden op 

www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U 

kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail: of via 

telefoonnummer: 030 -  Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 

helpen. Uw dossiernummer is 3287756. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

mevrouw ir. A. Tom,  

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 
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Behandeld door  
Dossiernummer 3287756 
Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 
Verzenddatum 24 februari 2017 
  

Geachte heer , 
 
U heeft de eindrapportage van uw subsidie voor aanvullende subsidie gestuurd. In deze brief leest u 
ons besluit.   
 
Wat is ons besluit? 
Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 18 december 2015 over uw subsidie. Wij stellen uw 
subsidie vast op € 590.000,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw 
aanvraag. Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 
 
Wat is het gevolg van dit besluit? 
U heeft het totale subsidiebedrag van € 590.000,00 al ontvangen.  
 
Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 
Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 
Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze vinden op 
www.utrecht.nl/subsidie. 
 
Bent u het niet eens met dit besluit? 
U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 
contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U 
kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 
bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  
 
Heeft u nog vragen? 
Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail  of via 
telefoonnummer: 030 -  Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 
helpen. Uw dossiernummer is 3287756. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders, 
 
mevrouw ir. A. Tom,  
Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 
 
Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 















Voorstel aan het college   

 

 
Opgesteld door 

 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Onderwijs 

 
Portefeuillehouder Jeroen Kreijkamp 

Kenmerk 15.512342 

Vergaderdatum 1 december 2015 
 

Geheim Nee 
 

Afgestemd met 

Financien 
 
Voorstel: Voorstel_4810 
Bijlage: Advies UCK definitieve versie 

Bijlage: commissiebrief besluit college nav onderzoek cie 
 
 

Voorstel behandeld door Datum 

College B&W 1 december 2015 

 
 
 

 

Financiën Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) 
 

Het college van burgemeester en wethouders besluit het volgende voor te leggen aan de 
raad: 
 

 
En vervolgens besluit het college van burgemeester en wethouders: 

1 Het UCK incidenteel te subsidiëren met 590.000 euro uit de begroting 
van het programma onderwijs 2015 

2 Het UCK in 2016 incidenteel €230.000 extra te subsidiëren uit het 
programma onderwijs voor de uitvoering van activiteiten in de 

Cultuurcampus in het schooljaar 2016/2017  

3 Bijgaande brief aan de commissie mens & samenleving vast te stellen 

 
 

 

  

 



 
Context 

In juni 2013 heeft de raad besloten tot wijziging van het stelsel cultuureducatie in het onderwijs. 

Doel van de wijziging is dat het onderwijs meer verantwoordelijkheid krijgt en neemt voor het 

cultuuronderwijs. De beschikbare subsidie voor cultuureducatie in het onderwijs en de 

amateurkunsteducatie (cursusaanbod vrije tijd van het UCK) zijn vanaf 1 augustus 2014 

gescheiden. Als gevolg van de stelselwijziging heeft het UCK (Utrechts Centrum voor de Kunsten) 

drie jaar de tijd gekregen om te reorganiseren. Vanaf augustus 2017 ontvangt het UCK alleen nog 

subsidie voor amateurkunsteducatie (cursusaanbod vrije tijd). De middelen beschikbaar voor 

cultuureducatie in het onderwijs kunnen (in drie tranches tot augustus 2017) aangevraagd worden 

door het onderwijs zelf. Inmiddels heeft volgens plan 2/3 van de scholen zelf subsidie 

aangevraagd.  

 

Evaluatie en stand van zaken UCK 

Bij de stelselwijziging is afgesproken om na een jaar te rapporteren over de situatie van het UCK.  

 

Om te anticiperen op de ontwikkelingen bij het UCK hebben we als voorwaarde bij de 

subsidieverstrekking voor 2014 en 2015 een sluitende meerjarenbegroting en kwartaalrapportages 

gevraagd en per kwartaal een blokkade op de subsidiering opgeworpen. Het UCK is er niet in 

geslaagd een sluitende meerjarenbegroting te presenteren en de ontwikkelingen zijn zorgelijk. 

Omwille van de liquiditeitspositie van het UCK hebben we na de rapportages de blokkades 

opgeheven en de subsidiering voortgezet. Uit de laatste kwartaalrapportages t/m juni 2015 blijkt 

dat het UCK door goed te onderhandelen er wel in geslaagd is de frictiekosten te verlagen ten 

opzichte van eerder genoemde bedragen. Deze verlaging van kosten hebben ze echter nodig om 

andere tegenvallers te compenseren. Daarnaast moet de afvloeiing van personeel als gevolg van 

de reorganisatie nog voor een groot deel plaatsvinden. Ook in 2015 verwacht het UCK een slechter 

jaar dan eerder begroot en worden tekorten gedekt door incidentele meevallers en door dotaties 

uit het eigen vermogen. Hierdoor ontstaat voor het UCK een ongezonde situatie. Ze hebben een 

probleem met de liquiditeit en dreigen in 2016 een negatief eigen vermogen op te bouwen. 

 

Knelpunt 

Het college heeft als verplichting bij het verstrekken van subsidie kwartaalrapportages opgelegd. 

Hiermee is de ontwikkeling van het UCK op de voet gevolgd. Er hebben ook diverse gesprekken 

met het UCK plaatsgevonden over de opzet van hun beleids- en reorganisatieplan en de uitvoering 

daarvan. De late start van het invoeren van hervormingen kan echter niet meer worden ingelopen 

en de situatie van het UCK baart het college hiermee grote zorgen. Om het tij te keren zou een 

incidentele bijdrage van zo’n 550.000 euro noodzakelijk zijn, waarmee de moeilijke periode 

overbrugd kan worden. 

 

Een andere maatregel waartoe het UCK zich genoodzaakt ziet om de kosten te beheersen is het 

afstoten van het aanbod amateurkunsteducatie (cursusaanbod vrij tijd) in de cultuurcampus in 

Leidsche Rijn. Deze ontwikkeling vinden we zorgelijk. We vinden het namelijk wel wenselijk dat 

amateurkunsteducatie in Leidsche Rijn in de Cultuurcampus in stand blijft.  

 

Dit alles bij elkaar is de reden dat deskundig advies is gevraagd over het beleids-en 

reorganisatieplan van het UCK. Een commissie heeft getoetst of de plannen en situatie van het 

UCK een voldoende basis bieden voor een gezonde (financieel en inhoudelijk) uitgangspositie voor 

de komende 5 jaar. De commissie heeft geoordeeld dat de plannen van het UCK voldoende basis 

voor de toekomst bieden, maar dat er naast een incidentele subsidie van €550.000 nog een 

bedrag van €140.000 nodig is om het weerstandsvermogen van het UCK op peil te houden. In 

totaal is € 690.000 nodig voor een 'gezond' UCK. Onderdeel van dit bedrag is € 100.000 voor 

frictiekosten van het personeel werkzaam op de Cultuurcampus. Om de werkzaamheden in de 

Cultuurcampus voort te zetten heeft het UCK extra subsidie nodig. 

 

Raad: 

 



 
College: 

Beslispunt 

1 Het UCK incidenteel te subsidiëren met 590.000 euro uit de begroting van het programma 

onderwijs 2015 

Argumenten 

1.1 De incidentele injectie van 590.000 zal het UCK op het Domplein voldoende financieel 

weerstandsvermogen geven voor de komende jaren.  

De meerjarige exploitatiebegroting van het UCK is gebaseerd op realistische gronden en 

laat zien dat vanaf 2017 het UCK in operationele zin weer zwarte cijfers schrijft. In het 

rapport van de commissie is opgenomen: 'Het eigen vermogen van het UCK is 

weggesmolten door de transitiekosten in het traject naar een nieuwe, marktgerichte en 

meer zakelijke organisatie. Een negatief eigen vermogen en liquiditeitsproblemen zullen het 

UCK financieel kopje onder doen gaan zonder deze eenmalige financiële injectie .  

Met een eenmalige financiële bijdrage zal het UCK daarentegen door deze periode heen 

geholpen worden om vanaf 2017 als marktgerichte, meer zakelijk opererende organisatie 

op eigen financiële benen te staan.  

De hoogte van de eenmalige financiële injectie van € 590.000 (scenario inclusief 

cultuurcampus zoals voorgesteld bij beslispunt 2) is gebaseerd op de berekening van de 

accountant van het UCK. Deze laat zien dat het eigen vermogen met deze injectie zich op 

31 december 2017 op een minimum zal bevinden van € 230.000. Daarna kan het eigen 

vermogen van het UCK weer stijgen door toevoegingen van de exploitatiewinsten vanaf 

2018. De Commissie acht het niveau van € 230.000 aan eigen vermogen voor het UCK een 

absoluut minimum, maar voldoende om de in kaart gebrachte risico’s voor de jaren 2016 en 

2017 af te dekken.' 

De frictiekosten van € 100.000 voor het personeel van de Cultuurcampus worden met 

beslispunt 2 ondervangen. 

1.2 De incidentele subsidie kan gedekt worden binnen de onderwijsbegroting  

De incidentele subsidie is beschikbaar binnen de onderwijsbegroting door subsidie die niet 

(geheel) wordt besteed dit jaar, subsidie die wordt teruggevorderd en meevallers binnen de 

begroting. 

 

Beslispunt 

2 Het UCK in 2016 incidenteel €230.000 extra te subsidiëren uit het programma onderwijs 

voor de uitvoering van activiteiten in de Cultuurcampus in het schooljaar 2016/2017  

Argumenten 

2.1 Het UCK moet voorjaar 2016 een besluit nemen over de cultuurcampus  

Als het UCK financieel gezond wil worden, moet zij voorjaar 2016 starten met het nemen 

van maatregelen om de cultuurcampus af te stoten. Er zal dan per augustus 2016 geen 

aanbod van het UCK meer zijn in de cultuurcampus. Een aanvraag in het kader van het 

cultuurconvenant biedt wellicht de mogelijkheid om het aanbod amateurkunsteducatie voor 

te zetten, maar de beoordeling van de aanvragen worden pas in mei aan het college 

gepresenteerd en bij toekenning per 2017 beschikbaar. Samen met middelen die nog in het 

kader van de “transitie cultuureducatie” beschikbaar zijn, geeft een extra subsidie van 

€230.000 het UCK de gelegenheid een seizoen te overbruggen en een aanvraag in het 

kader van het cultuurconvenant 2017-2020 in te dienen. Hierdoor ontstaat er geen “gat” in 

het aanbod en blijft expertise en een goed netwerk behouden. De frictiekosten voor het 

personeel (€ 100.000) worden met deze subsidie gedekt. Als de aanvraag uit het 



 
cultuurconvenant wordt gehonoreerd, wordt een deel van deze subsidie teruggevorderd.  

2.2 De incidentele subsidie kan in 2016 gedekt worden binnen het programma onderwijs  

Binnen de begroting van het programma Onderwijs is in 2016 in het onderdeel 

talentontwikkeling incidenteel ruimte gevonden om in te zetten voor het 

amateurkunsteducatie aanbod van het UCK in de Cultuurcampus.  

Kanttekeningen 

2.1 Als een aanvraag van het UCK niet wordt goedgekeurd door de beoordelingscommissie zal 

het UCK een jaar later alsnog de cultuurcampus af moeten stoten  

Het UCK kan overwegen om een subsidieaanvraag in het kader van de Cultuurnota 2017-

2020 in te dienen. De Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 zal op basis van de 

“Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017-2020. Creatieve lijnen” alle aanvragen in dit kader 

in een integrale afweging beoordelen. De adviescommissie presenteert in mei 2016 haar 

advies aan het college van burgemeester en wethouders. De subsidieverdeelvoorstellen per 

organisatie maken vervolgens onderdeel uit van de behandeling van de 

Programmabegroting 2017. 

Wanneer de eventuele aanvraag van het UCK als niet subsidiabel wordt beoordeeld zal UCK 

de Cultuurcampus afstoten. Dit zal leiden tot een (tijdelijk) exploitatieprobleem voor UVO 

totdat er een andere huurder is gevonden 

 

Beslispunt 

3 Bijgaande brief aan de commissie mens & samenleving vast te stellen 

Argumenten 

3.1 De commissie mens & Samenleving te informeren over de besluiten  

Het colllege ligt besluit en aanleiding toe in de brief aan de commissie  

 

 

 



Voorstel aan het college   

 
Eerdere besluitvorming 

 
 
Uitvoering 
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Van:
Verzonden: donderdag 3 december 2015 18:19
Aan:
CC:  

Onderwerp: FW: Scan-to-Me
Bijlagen: Voorstel financien UCK college 1 december.pdf; Brief B&W Utrecht KC Nieuwe 

Vaart 24-11-15.pdf

Hoi , 
 
Wil je het onderwerp ‘UCK’ agenderen voor het imt van as maandag met bijgevoegde stukken? 
Behoeft geen actie van ons op dit moment, maar wel goed om op de hoogte te zijn.  
 
Groet,    
 

Van:   
Verzonden: donderdag 3 december 2015 14:15 
Aan:  
Onderwerp: FW: Scan-to-Me 
 
Dag , 
 
In de bijlage het voorstel.  Er is conform besloten. Vandaag gaat hierover een ciebrief weg. Zoals je 
kunt zien heb je tekst en voorstel hoe daar mee om te gaan overgenomen. Realiseer me dat ik wel 
gemeld heb dat ik je tekst zou gebruiken, maar niet duidelijk hoe.  Sorry. 
 
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
Beleidsadviseur/projectleider 
  
     Gemeente Utrecht 
     Maatschappelijke Ontwikkeling 
     Onderwijs 
       
     Postadres Postbus 2158, 3500 AE Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag t/m woensdag, donderdagochtend en vrijdagochtend 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
 















  
  

       

     

    

 

  

  

 

  

 

 
 

   

 

    

    
   

    

  

  

  

  

          

         

     
 

  
  

 

  

 













 

Besluiten van de procedurecommissie 
Procedurecommissie d.d. 1 oktober 2015 Commissie Mens en Samenleving 
 

N.B. De onderstaande besluiten van de PC ten aanzien de agendering van raads- en commissiebrieven zijn gedaan onder voorbehoud van 

voldoende behandelruimte op de betreffende commissieagenda. 

 
 

Stukken afkomstig van raadsleden/presidium 

 

Datum, soort stuk en 

onderwerp, wethouder 

Verzoek (wat vraagt de afzender?) Besluiten 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t 

 

Datum: 28 september 2015 

 

Soort stuk: Commissiebrief 

Stand van Zaken UCK 

 

Wethouder: Kreijkamp 

Afzender:  (VVD),  (CDA),  

 (SP) 

 

Verzoek: VVD: Agendering voor raadsinformatieavond; CDA: 

reguliere RIA en wellicht ook een commissie, SP:RIA en commissie 

 

Besluit: 

1. Agenderen voor RIA van 27 oktober 2015 

met meepraters. Tijdsduur: 60 min. 

2. De fracties van VVD, CDA en SP 

verzoeken de gewenste meepraters uit te 

nodigen. 
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Motivering en doel agendering: 

VVD: 

De VVD maakt zich zorgen over de cultuurcampus en de 

amateurkunsten in Utrecht. Daarom wil de fractie van de VVD 

het UCK uitnodigen om de financiële problematiek toe te 

lichten en ook de kansen en bedreigingen voor de korte en 

langere termijn toegelicht krijgen.Ook ontvangt de VVD graag 

een onderbouwing bij het beleids- en reorganisatieplan. 

Ambtelijke toelichting kan via in de brief toegezegde advies 

aan het college. . 

 

CDA: 

Het CDA maakt zich zorgen over de cultuurcampus en de 

toegang tot amateurkunst in wijk 9 en 10. De fractie van het 

CDA wil in ieder geval graag het UCK uitnodigen om de 

financiële problematiek toe te lichten en ook de kansen en 

bedreigingen voor de korte en langere termijn toegelicht 

krijgen. Ook ontvangt het graag een onderbouwing bij het 

beleids- en reorganisatieplan. 

 

SP: 

Het onderzoek van de beoordelingscommissie moet afgewacht 

worden, maar zeker gezien de cultuurnota, waarmee voor de 

komende jaren weer flink wat zaken vast komen te liggen, wil 

de SP graag in de commissie M&S nu alvast het debat aan 

over de vraag welke rol college en raad zien voor het UCK.  

Het UCK krijgt -als alles qua reorganisatie achter de rug is-

alleen nog subsidie voor amateurkunsteducatie en juist daar 

lijkt men nu het mes in te gaan zetten. Een zorgelijke 

ontwikkeling, waarmee ook een heleboel kapitaalvernietiging 

op de loer ligt. 

 

3. Agenderen voor de commissie Mens en 

Samenleving van 17/19 november 2015. 

Tijdsduur: 45 min. 

 

 

Acties: 

1. RIA-secretariaat 

2. RIA-secretariaat 

3. CIe-Secrtariaat 
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Stukken afkomstig van het college 

 

Datum, soort stuk en 

onderwerp 

Verzoek (wat vraagt de afzender?) Behandeladvies griffie (+ datum, + 

behandelduur+uitnodigingen+ 

meepraters/toehoorders) 

Datum: 24 september 2015 

 

Soort stuk: Raadsvoorstel 

Aanpassing 

gemeenschappelijke 

regeling BghU naar 

aanleiding van toetreding 

gemeente Utrechtse 

Heuvelrug 

 

Wethouder: Kreijkamp 

 

 
Besluit: 

1. Agenderen voor Cie. M&S van 17/19 

november 2015. Tijdsduur:10 min. 

 

 

Acties: 

1. Cie-secretariaat 

 

 
 
 
 

Stukken afkomstig van de rekenkamer 

 

Datum, soort stuk en 

onderwerp 

Verzoek (wat vraagt de afzender?) Besluit 

Datum: 30 september 2015 

   

Soort stuk: 

Rekenkamerrapport 

Muziekpaleis 

 

Wethouder: Jongerius 

Afzender: , Rekenkamer Utrecht 

 

Verzoek: Agendering voor Raadsinformatieavond en commissie. 

 

Motivering: 

Het rapport Muziekpaleis is in bestuurlijk wederhoor is gegaan. 

Idealiter ziet het traject er wat de Rekenkamer betreft globaal als 

volgt uit: 

- Reactie van College en bestuurder TivoliVredenburg eind oktober 

- Opstellen nawoord Rekenkamer / afronden rapport 

- Openbaarmaking in eerste week van november 

Besluit: 

1. Agenderen voor een technische RIA van 

10 november 2015 zonder meepraters, 

waarbij de Rekenkamer de gelegenheid 

krijgt het rapport toe te lichten aan de 

raadsleden. Raadsleden kunnen stellen. 

Tijdsduur: 60 min. 

2. Agenderen voor Cie. M&S van 17/19 

november 2015. Tijdsduur: 60 min. 
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- Presentatie RIA, commissiebehandeling in ronde van november, 

gevolgd door raad (zie verzoek hieronder) 

 

Een en ander is onder het voorbehoud dat het bestuurlijk wederhoor 

etc. geen onverwachte knelpunten laat zien. 

 

Is het mogelijk om de behandeling van het rapport te agenderen 

voor de commissie M&S van 17 november, voorafgegaan door een 

presentatie in de RIA van 10 november. 

( Bij de RIA merk ik alvast op dat vanwege andere verplichtingen en 

zijn komst naar Utrecht  het heel plezierig zou 

vinden als het onderwerp dan zo laat mogelijk geagendeerd kan 

worden. ). 

 

Zoals eerder besproken zal de Rekenkamer een raadsvoorstel 

opstellen.  

Acties: 

1. RIA-secretariaat 

2. Cie-secretariaat 

 

   

 
 
 

Stukken afkomstig van de burger 

Geen 
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Soort stuk: Commissiebrief 

Stand van Zaken UCK 

 

Wethouder: Kreijkamp 

 
Verzoek: mede agendering voor Raadsinformatieavond en evt. 
commissie 
 
Motivering en doel agendering:  

De ChristenUnie (mede-)agendeert deze brief graag voor een 
RIA, en sluit zich hierbij aan bij de agendering van de VVD. 
Agendering voor de commissie hangt af van het verdere proces 
en de RIA. 

 

fracties van de VVD, CDA en SP. 

 

Besluit: 

1. Agenderen voor RIA van 27 oktober 2015 

met meepraters. Tijdsduur: 60 min. 

2. De fracties van VVD, CDA, SP en CU 

verzoeken de gewenste meepraters uit te 

nodigen. 

3. Agenderen voor de commissie Mens en 

Samenleving van 17/19 november 2015. 

Tijdsduur: 45 min. 

 

Acties: 

1. RIA-secretariaat 

2. Cie-secretariaat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
  

 
 

 



Besluiten van de procedurecommissie 
Procedurecommissie d.d. 10 december 2015 Commissie Mens en Samenlving 
 

N.B. De onderstaande besluiten van de PC ten aanzien de agendering van raads- en commissiebrieven zijn gedaan onder voorbehoud van 

voldoende behandelruimte op de betreffende commissieagenda. 

 
 

Stukken afkomstig van raadsleden/presidium 

 

Datum, soort stuk en 

onderwerp, wethouder 

Verzoek (wat vraagt de afzender?) Besluit 

Datum: 9 december 2015 

 

Soort stuk:  

Commissie Uitkomsten 

onderzoek externe 
commissie UCK. 
 

Wethouder: Kreijkamp 

Afzender:  Fractie Stadsbelang Utrecht 

 

Verzoek:  agenderen voor een technische RIA en voor debat in 

de commissie 

 
Motivering en doel agendering:  

De fractie van Stadsbelang Utrecht heeft vragen over de 

motivering voor het toekennen van een eenmalige subsidie en 
krijgen graag ambtelijke toelichting op de commissiebrief. In 
de commissie onderzoekt Stadsbelang Utrecht graag met de 
andere partijen of er nog andere opties zijn. 
 

Besluit: 

1. Agenderen voor RIA van 5 of 7 januari 

2016 met meepraters. Tijdsduur: 60 min. 

2. De wethouder verzoeken een presentatie 

voor te bereiden. 

3. De brief is reeds geagendeerd door de SP 

voor Cie. M&S van 28 januari 2016 SP. 

Tijdsduur: 60 min. 

4. Wethouder Diepeveen eveneens 

uitnodigen om bij de 

commissiebehandeling aanwezig te zijn. 

5. De fractie van SBU verzoeken haar 

agendering voor commissiebehandeling 

aan te scherpen en daarbij aan te geven 

waarover en welke opties zij specifiek 

met de commissie wenst te praten, 

 

Acties: 

1. RIA-secretariaat 

2. RIA-secretariaat 

3. Cie-secretariaat 

4. Cie-secretariaat 

5. Cie-secretariaat 

 

 

 

 

 

 

 



Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 – 286 33 36 

www.utrecht.nl/subsidie 

 

 

 

 

 

 

Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten - UCK 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 3082901 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 

Verzenddatum 23 december 2017 

  

Beste heer Grooten, 

 

U heeft de eindrapportage gestuurd voor 2016 van uw subsidie voor het ontwikkeltraject “Creatief 

Vermogen Utrecht”. In deze brief leest u ons besluit. 

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 27 november 2015 over uw subsidie. Wij stellen uw 

subsidie vast op € 249.764,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw 

aanvraag. Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 

 

Wat is een extra aandachtspunt voor de jaarrekening 2017? 

Wij verwachten dat u alle subsidies, die u ontvangt van de gemeente Utrecht, specifiek in de 

jaarrekening vermeldt. Daarnaast geeft u per subsidie aan welke kosten u gemaakt heeft. De 

accountant geeft voor alle subsidies van ons een goedkeurende verklaring af. Hoe u de subsidie over 

2017 verantwoordt, staat in ons Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016. De informatie 

daarover vindt u op onze website www.utrecht.nl/subsidie.  

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U ontvangt een totale subsidie van € 249.764,00. U heeft eerder € 237.275,80 aan subsidie van ons 

ontvangen. Wij betalen binnen 2 weken het restbedrag van € 12.488,20 op IBAN 

  

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht en de beleidsnota Cultuur 2017-2020 van 

toepassing. U kunt deze vinden op www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens?  

U kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

 

 

 

 

 

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer 3082901 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail: @utrecht.nl 

of via telefoonnummer: 030- . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u 

sneller helpen. Uw dossiernummer is 3082901. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

, 

Hoofd afdeling Culturele Zaken. 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 









Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 –  

www.utrecht.nl/subsidie 

 

 

 

 

 

 

Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 3083165 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 

Verzenddatum 23 december 2017 

  

 

Geachte , 

 

U heeft de eindrapportage voor 2016 gestuurd van uw subsidie voor het project Kunstbende. 

In deze brief leest u ons besluit.   

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 30 oktober 2015 over uw subsidie. Wij stellen uw 

subsidie vast op € 8.300,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw 

aanvraag. Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 

 

Wat is een aandachtspunt? 

Wij constateren dat de accountant bij het opstellen van uw jaarrekening 2016 niet verwijst naar het 

Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016 van de gemeente Utrecht. Voor de vaststelling van uw 

subsidie voor 2017 verwachten wij, dat de controle van de jaarrekening 2017 voldoet aan ons protocol 

en dat dit wordt genoemd in de controleverklaring. Stuurt u per subsidie, die u van ons ontvangt, een 

kosten-verdeelstaat op? 

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U ontvangt een totale subsidie van € 8.300,00. U heeft eerder € 7.885,00 aan subsidie van ons 

ontvangen. Wij betalen binnen 2 weken het restbedrag van € 415,00 op IBAN .  

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) en de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze vinden op 

www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens?  

U kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

 

 

 

 

 

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer 3083165 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail: @utrecht.nl 

of via telefoonnummer: 030- . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u 

sneller helpen. Uw dossiernummer is 3083165. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Hoofd afdeling Culturele Zaken. 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 









Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 –  

www.utrecht.nl/subsidie 

 

 

 

 

 

 

Utrechts Centrum voor de Kunsten 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 3125279 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 

Verzenddatum 25 januari 2018 

  

Beste , 

 

U heeft de eindrapportage van uw subsidie voor Cultuureducatie en Amateurkunst 2016 gestuurd. In 

deze brief leest u ons besluit.   

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 23 december 2015 over uw subsidie. Wij stellen uw 

subsidie vast op € 1.830.000,00.  

 

In het algemeen heeft u de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw aanvraag en u 

heeft onze vragen over uw jaarrekening beantwoord. Volgens de ASV zou u per activiteit moeten 

verantwoorden. In de verleningsbeschikking zijn de middelen voor de Cultuurcampus apart benoemd. 

Deze middelen voor de cultuurcampus waren specifiek bedoeld om het aanbod 2016-2017 in de 

cultuurcampus te realiseren. Dit heeft u uitgevoerd. Wij gaan akkoord met de verantwoording van deze 

middelen zoals u die heeft opgenomen in de jaarrekening. Wij vragen u wel nadrukkelijk om bij de 

verantwoording van de subsidies over 2017 het Verantwoordings- en accountantsprotocol 2016 te 

volgen. 

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U heeft het totale subsidiebedrag van € 1.830.000,00 al ontvangen.  

  

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze vinden op 

www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U 

kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail: @utrecht.nl of via 

telefoonnummer: 030 - . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 

helpen. Uw dossiernummer is 3125279. 

 

 

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer 3125279 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 











Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 –  

www.utrecht.nl/subsidie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten 

  

   

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 3391588 

Onderwerp Besluit afwijzing subsidie 

Verzenddatum 2 december 2016 

  

Geachte , 

 

U heeft meerjarige subsidie aangevraagd in het kader van de Cultuurnota 2017-2020. Wij waarderen het 

door u genomen initiatief. Voor het verlenen van subsidie moeten wij uw aanvraag toetsen aan de 

gemeentelijke doelstellingen en criteria. In deze brief vindt u ons besluit op uw aanvraag. 

 

Wat is ons besluit? 

U ontvangt geen meerjarige subsidie in het kader van de Cultuurnota 2017-2020 van ons. De reden 

hiervoor is dat uw activiteiten te weinig bijdragen aan onze beleidsdoelstellingen (artikel 8, lid 1, sub b, 

ASV 2014).  

 

Ons beleid is vastgelegd in de Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017 – 2020 ‘Creatieve Lijnen’. 

 

Toelichting op dit besluit 

Wij hebben uw aanvraag voorgelegd aan de adviescommissie Cultuurnota 2017 - 2020 met de vraag of 
en in hoeverre uw activiteiten bijdragen aan onze effectdoelstellingen, zoals vastgelegd in de nota 
Cultuurvisie 2012-2022: 'Open ruimte' en de uitgangspunten en criteria zoals opgenomen in de 
uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017 – 2020 ‘Creatieve lijnen’. De Adviescommissie heeft ons laten 

weten dat uw activiteiten –in vergelijking met andere aanvragen –onvoldoende bijdragen aan de 

doelstellingen uit de Uitgangspuntennotitie. Wij vinden dat de commissie haar werk zorgvuldig heeft 

gedaan en wij hebben dit advies overgenomen in de nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020. 

Ook de gemeenteraad heeft - bij de behandeling van de programmabegroting 2017- ingestemd met het 

voorstel van de Adviescommissie omtrent uw aanvraag. Het advies van de commissie hebben wij u op 27 

mei per mail toegestuurd. 

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht en de beleidsregel Cultuurnota 2017-2020 van 

toepassing. U kunt deze vinden op www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U kunt 

óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw bezwaar 

en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

  



Subsidiebureau 

Dossiernummer 3391588 

 

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail: @utrecht.nl of via 

telefoonnummer: 030- . Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 

helpen. Uw dossiernummer is 3391588. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Hoofd Culturele Zaken 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 

 



Subsidiebureau 

 

Postadres: Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon: 030 –  

Internet: www.utrecht.nl/subsidie 

  

 

Utrechts Centrum voor de Kunsten 

 

 

 

 

  

Behandeld door:  Datum: 13 juli 2016 

  Dossiernr.: 3606801 

Bijlage(n) 

 

 Onderwerp: Afwijzende beschikking 

Uw kenmerk:  Verzonden: 17 juli 2016 

Uw brief van:  Bij antwoord datum, dossiernummer en onderwerp vermelden 

 

Geachte , 

 

Op 13 mei 2016 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor het project 

'Kinderopera MONSTER'. In deze brief vindt u ons besluit. 

 

Besluit 

Ter voorbereiding van ons besluit hebben wij uw aanvraag voorgelegd aan de 

Adviescommissie Projectsubsidies Cultuur met het verzoek deze te beoordelen 

volgens de in de betreffende subsidieregeling genoemde criteria.   

De adviescommissie heeft een negatief advies uitgebracht.  

 

Wij vinden dat de commissie haar werkzaamheden zorgvuldig heeft uitgevoerd en 

hebben het advies overgenomen. Wij hebben besloten uw subsidieaanvraag dan ook 

af te wijzen omdat wij vinden dat deze activiteiten niet passen binnen het beleid van 

de gemeente Utrecht (art. 8 lid 1 sub g ASV 2014). 

  

Voor een verdere toelichting op deze afwijzing verwijzen wij u naar het advies van de 

adviescommissie dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. 

 

Regelgeving 

Op deze beschikking is de volgende regelgeving van toepassing: 

- De Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) 

- De Algemene Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht 

- Controleprotocol Gemeente Utrecht 2013 

- Beleidsregel eenmalige subsidie cultuurprojecten 

 

 

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer: 3606801 

 

Vragen 

Voor vragen over dit besluit kunt u terecht bij , bereikbaar via 

telefoonnummer 030  en via e-mailadres @utrecht.nl. 

 

Bezwaarclausule 

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar 

digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente 

beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U 

kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt 

u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Het adres is: 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop 

deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer 

kunnen behandelen. 

 

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer 

waarop u overdag te bereiken bent; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; 

vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een 

kopie daarvan mee; 

- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Utrecht 

 

 

Hoofd afdeling Culturele Zaken 

 

Deze beschikking is digitaal ondertekend, hierdoor staat er geen geschreven handtekening in de brief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer: 3606801 

 

Bijlage: Commissie-advies 

naam aanvrager:  Utrechts Centrum voor de Kunsten 

titel project:  MONSTER 

dossiernummer:  3606801 

gevraagd:  € 25.000,- 

advies:  niet honoreren 

 

Samenvatting aanvraag 

Het UCK vraagt subsidie aan voor een opera MONSTER dat wordt uitgevoerd door 

drie kinderkoren, 4 kinderorkesten, een professioneel zangkwartet en een jonge 

acteur. De opera is geschikt voor kinderen van 7 t/m 14 jaar en hun (groot)ouders. 

MONSTER is een opera op basis van twee met elkaar verweven verhalen, uit de 

Middeleeuwen en nu. De 3 uitvoeringen vinden plaats in Castellum Hoge Woerd, 

Leidsche Rijn. De muziek wordt gecomponeerd door componiste Marianne Hof en de 

liedteksten zijn van de hand van tekstschrijver/kinderboekenschrijfster Mary 

Heylema. Regisseur van de voorstelling is Aubrey Snell. Het UCK neemt de 

organisatie van het project op zich. 

 

Advies 

Artistieke kwaliteit 

De commissie is positief over het voornemen van UCK om een kinderopera te maken 

die in Leidsche Rijn zal worden opgevoerd. De commissie twijfelt echter aan de 

artistieke kwaliteit zoals die beschreven staat in de synopsis. Het verbinden van twee 

uiteenlopende verhalen is moeilijk, uit de omschrijving in de synopsis heeft de 

commissie niet het vertrouwen dat de tekstschrijver tot een inhoudelijk interessante 

tekst zal komen. De commissie benoemt de inhoud als kinderachtig voor de 

doelgroep (7 – 14 jaar). Men verwijst in dit verband naar de geslaagde productie 

‘Dissus’ van het RO theater, waarin ook een klassiek verhaal wordt vertaald naar nu.  

 

Betekenis voor de stad 

De commissie vindt het sympathiek dat UCK een kinderopera wil ontwikkelen die in 

Leidsche Rijn zal worden opgevoerd.  

 

Ondernemerschap 

De commissie vindt een aanvraag van € 25.000,00 bij de gemeente Utrecht een 

buitenproportioneel groot bedrag voor het relatieve kleine bereik dat deze opera zal 

hebben. Ook het bedrag voor de organisatie/productie vanuit UCK is te hoog. De 

commissie vraagt zich af waarom er niet meer voorstellingen worden 

geprogrammeerd? 

 

Conclusie 

Op grond van bovenstaande overwegingen adviseert de commissie om de aanvraag 

af te wijzen. 

 

Eindoordeel: niet-subsidiabel 



Subsidiebureau 

 

Postadres: Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon: 030 –  

Internet: www.utrecht.nl/subsidie 

  

 

Utrechts Centrum voor de Kunsten 

 

 

 

 

  

Behandeld door:  Datum: 15 november 2016 

  Dossiernr.: 3693813 

Bijlage(n) 

 

 Onderwerp: Afwijzende beschikking 

Uw kenmerk:  Verzonden: 24 november 2016 

Uw brief van:  Bij antwoord datum, dossiernummer en onderwerp vermelden 

 

Geachte , 

 

Op 23 juni 2016 hebben wij uw subsidieaanvraag ontvangen voor het project 

'Talentontwikkelingsproject voor jong creatief talent'. In deze brief vindt u ons 

besluit. 

 

Besluit 

Ter voorbereiding van ons besluit hebben wij uw aanvraag voorgelegd aan de 

Adviescommissie Projectsubsidies Cultuur met het verzoek deze te beoordelen 

volgens de in de betreffende subsidieregeling genoemde criteria.   

De adviescommissie heeft een negatief advies uitgebracht.  

 

Wij vinden dat de commissie haar werkzaamheden zorgvuldig heeft uitgevoerd en 

hebben het advies overgenomen. Wij hebben besloten uw subsidieaanvraag dan ook 

af te wijzen omdat een aantal van uw activiteiten niet past binnen ons beleid (artikel 

8, lid 1, sub g, ASV 2014). 

 

Voor een verdere toelichting op deze afwijzing verwijzen wij u naar het advies van de 

adviescommissie dat als bijlage bij deze brief is gevoegd. 

 

Regelgeving 

Op deze beschikking is de volgende regelgeving van toepassing: 

- De Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) 

- De Algemene Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht 

- Controleprotocol Gemeente Utrecht 2013 

- Beleidsregel eenmalige subsidie cultuurprojecten 

 

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer: 3693813 

 

Vragen 

Voor vragen over dit besluit kunt u terecht bij , bereikbaar via 

telefoonnummer 030-  en via e-mailadres @utrecht.nl. 

 

Bezwaarclausule 

Als u vindt dat het besluit onjuist is, dan kunt u bezwaar maken. U kunt uw bezwaar 

digitaal indienen. Daarvoor kunt u alleen gebruik maken van het door de gemeente 

beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. U 

kunt het bezwaar niet per e-mail insturen. Maakt u liever per brief bezwaar, dan kunt 

u uw bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders. 

Het adres is: 

Postbus 16200 

3500 CE Utrecht 

 

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop 

deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer 

kunnen behandelen. 

 

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval op: 

- uw naam, adres, datum en handtekening; graag ook het telefoonnummer 

waarop u overdag te bereiken bent; 

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; 

vermeld hierbij de verzenddatum en het kenmerk van dat besluit of stuur een 

kopie daarvan mee; 

- de reden waarom u vindt dat het besluit onjuist is. 

 

 

Hoogachtend, 

Namens burgemeester en wethouders van Utrecht 

 

 

Hoofd afdeling Culturele Zaken 

 

Deze beschikking is digitaal ondertekend, hierdoor staat er geen geschreven handtekening in de brief. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer: 3693813 

 

Bijlage: Commissie-advies 

Naam aanvrager:  Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) 

Titel project:   Kunstbende Utrecht 2016-2017 

Zaaknummer:   3693813 

Gevraagd:   € 10.000,00 

Advies:    niet honoreren 

 

1. Samenvatting aanvraag 

Het UCK vraagt subsidie aan voor Kunstbende Utrecht 2016-2017, een wedstrijd voor jong en 

creatief talent met als doel hun artistiek talent te ontdekken, te ontwikkelen en tentoon te 

spreiden. In deze editie gaat Kunstbende Utrecht het programma verbreden (scouting werving, 

coaching, workshops) en de verschillende onderdelen sterker met elkaar verbinden, zodat het 

voor (nog) meer jongeren toegankelijker en aantrekkelijker wordt zich te ontwikkelen, aldus 

de aanvraag. 

 

2. Advies 

Artistieke kwaliteit 

De commissie beoordeelt het project ‘Kunstbende’ als een regulier project, dat onderdeel zou 

moeten uitmaken van de jaarprogrammering UCK waarvoor al subsidie ontvangen wordt. In 

2014 is een extra bedrag toegekend aan het project vanwege het 25-jarig bestaan. De 

commissie kenschetst deze aanvraag als een regulier beleidsplan en kan hierin weinig nadere 

uitwerking vinden die de aanvraag voor een extra projectsubsidie rechtvaardigt. Als de reden 

is dat er in de Utrecht editie meer verbreding plaatsvindt in de vorm van scouting, werving, 

coaching en workshops, mist de commissie een inhoudelijk artistiek plan voor dat deel in deze 

aanvraag.  

 

Betekenis voor de stad 

Het project ‘Kunstbende’ is een belangrijk landelijk project en is dus ook van belang voor de 

stad Utrecht. De commissie vraagt aandacht voor het aspect van diversiteit dat verbreed zou 

mogen worden. 

 

Ondernemerschap 

De commissie vraagt aandacht voor het uurloon van de projectcoördinator dat niet in 

verhouding lijkt te staan tot de betaling van coaches die minimaal is. Ook de minimale 

betaling van juryleden is een aandachtspunt. Deskundige juryleden zijn essentieel voor goede 

feedback aan de deelnemers, hiermee boet het project anders aan kwaliteit in. Ook mist de 

commissie het scouten van talent via online platforms. Juist via die weg kan uitstekend nieuw 

en divers talent gevonden worden.  

 

Conclusie 

Op grond van het bovenstaande adviseert de commissie aan het College van B&W om de 

aanvraag niet te honoreren. 

 

Eindoordeel: niet subsidiabel 

 

 

 



Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 –  

www.utrecht.nl/subsidie 

 

 

 

 

 

 

Stichting Utrechts Centrum 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

 

Dossiernummer 3711939 

Onderwerp Besluit vaststelling 

subsidie 

Verzenddatum 17 november 2017 

  

Beste , 

 

U heeft de eindrapportage van uw subsidie voor Muziekroute Overvecht 2016 gestuurd. In deze brief 

leest u ons besluit.   

 

Wat is ons besluit? 

Wij veranderen niets aan ons eerdere besluit van 9 juli 2016 over uw subsidie. Wij stellen uw subsidie 

vast op € 30.000,00. U heeft de activiteiten uitgevoerd zoals u die heeft omschreven in uw aanvraag. 

Uit uw eindrapportage blijkt dat u voldoet aan de afspraken die wij hebben gemaakt. 

 

Wat is het gevolg van dit besluit? 

U ontvangt een totale subsidie van € 30.000,00. U heeft eerder € 24.000,00 aan subsidie van ons 

ontvangen. Wij betalen binnen 2 weken het restbedrag van € 6.000,00 op IBAN   

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht en de beleidsregel Initiatievenfonds van 

toepassing. U kunt deze vinden op www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U 

kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met . Dit kan via e-mail: @utrecht.nl of via 

telefoonnummer: 030 -  Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 

helpen. Uw dossiernummer is 3711939. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

Hoofd wijken 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 



Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 –  

www.utrecht.nl/subsidie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 3711939 

Onderwerp Besluit verlening subsidie 

Verzenddatum 9 juli 2016 

  

Geachte , 

 

U heeft een bijdrage gevraagd uit het Krachtwijkenbudget voor de Muziekroute Overvecht 2016. In 

deze brief vindt u ons besluit en wat u van ons kunt verwachten. Daarnaast leest u wat wij van u 

verwachten.  

 

Wat is ons besluit? 

U ontvangt een subsidie van maximaal € 30.000,00. Deze subsidie is bedoeld voor de activiteiten zoals 

u die heeft omschreven in uw aanvraag. Deze activiteiten dragen bij aan de doelstelling van het 

Krachtwijkenbudget. Wij honoreren het eerste schooljaar. Het is de bedoeling dat de stichting 

langzamerhand op eigen benen moet gaan staan. Voor een afronding hebben wij een eindrapportage 

van u nodig. U leest verderop wat wij van u verwachten. 

 

Waar is de subsidie precies voor bedoeld? 

De subsidie is voor de activiteiten in het schema hieronder. 

Activiteit Wijk Bedrag 

Muziekroute Overvecht  Overvecht € 30.000,00 

 

Verandert er tussentijds iets in uw plan of uw organisatie? 

Laat het ons weten zodra er iets verandert. Veranderingen in uw planning of begroting kunnen 

gevolgen hebben voor uw subsidie. Daarnaast kan een verandering in uw organisatie betekenen dat u 

niet meer kunt voldoen aan de eisen voor goed bestuur. Ik raad u aan ook veranderingen door te geven 

als u twijfelt of het nodig is.  

 

Wat verwachten wij van u? 

U heeft van 1 september 2016 tot 1 september 2017 om uw activiteiten uit te voeren. Wij hebben 

informatie van u nodig om uw subsidie definitief te bepalen. Houdt u daarvoor het volgende tijdschema 

in de gaten: 

 

Stuur een eindrapportage voor 1 november 2017 

De eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Een kort verslag over de activiteiten. Geef ook een toelichting als u bent afgeweken van uw plan. 

 Een overzicht van de ontvangen inkomsten en gemaakte uitgaven van de activiteiten. Geef een 

toelichting als u bent afgeweken van uw begroting. 

 Een kopie van de originele bonnen. 



Subsidiebureau 

Dossiernummer 3711939 

 

 

Hoe stuurt u de rapportage? 

Wilt u de rapportage per e-mail sturen naar subsidie@utrecht.nl? Vermeld ook uw dossiernummer in 

uw e-mail.  

Hoe krijgt u de subsidie betaald? 

De betalingen doen wij op IBAN . In het schema hieronder vindt u een overzicht 

van de betalingen. Staat er een blokkade op een betaling? Dan betalen wij dat bedrag achteraf nadat 

wij de eindrapportage hebben goedgekeurd. 

Betaaldatum Bedrag Blokkade 

september 2016 € 24.000,00 - 

Na verantwoording € 6.000,00 Ja 

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80) en de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht van toepassing. U kunt deze vinden op 

www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met het wijkbureau opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het 

oneens? U kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het 

college van burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden 

van uw bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met  van Wijkbureau Overvecht. Het wijkbureau is 

bereikbaar via e-mail: overvecht@utrecht.nl of via telefoonnummer: 030 -  Houdt u uw 

dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller helpen. Uw dossiernummer is 3711939.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

 

 

Hoofd Wijken 

 
Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 

 



Subsidiebureau 

Postadres Postbus 2158, 3500 GD Utrecht 

Telefoon 030 – 286 33 36 

www.utrecht.nl/subsidie 

 

 

 

 

Utrechts Centrum voor de Kunsten 

t.a.v.   

Postbus 65   

3500 AB Utrecht 

 

 

 

 

 

 

 

Behandeld door  

Dossiernummer 4073983 

Onderwerp Besluit verlening subsidie 

 UCK 2017 

Verzenddatum 24 december 2016 

  

Geachte heer , 

 

U heeft subsidie gevraagd voor Cultuureducatie en Amateurkunst 2017. In deze brief vindt u ons 

besluit en wat u van ons kunt verwachten. Daarnaast leest u wat wij van u verwachten.  

 

Wat is ons besluit? 

U ontvangt een subsidie van maximaal € 1.245.000,00. Deze subsidie is bedoeld voor de activiteiten 

zoals u die heeft omschreven in uw aanvraag. Deze activiteiten worden uitgevoerd voor  

cultuureducatie in het onderwijs en amateurkunsteducatie. Voor een afronding hebben wij 

tussenrapportages en een eindrapportage van u nodig. U leest verderop wat wij van u verwachten.  

 

Waar is de subsidie precies voor bedoeld? 

In uw aanvraag heeft u uw beleid en activiteiten benoemd. Een overzicht van hoe de subsidie is 

opgebouwd per activiteit vindt u hieronder in het schema.  

Activiteit Wijk Bedrag 

Aanbod 

amateurkunsteducatie/cultuureducatie 

Stad 

 

€   1.245.000,00  

 

Totaalbedrag  € 1.245.000,00 

 

Transitiefase 

Het jaar 2017 is het laatste jaar van de transitie cultuureducatie: van aanbod naar vraag gestuurd. 

Vanaf 2018 ontvangt u alleen nog subsidie voor amateurkunsteducatie. 

In 2016 heeft u specifieke subsidie ontvangen voor uw aanbod amateurkunsteducatie 2016/2017 in de 

cultuurcampus. In uw begroting 2017 geeft u aan deze middelen anders in te zetten dan 

oorspronkelijk afgesproken. Dit komt doordat een andere organisatie vanaf 1 januari 2017 

hoofdhuurder wordt van de cultuurcampus. U mag de in 2016 beschikte middelen blijven inzetten in 

2017 voor de cultuurcampus, maar dan voor het gehele jaar 2017 en volgens uw plan. 

 

Verandert er tussentijds iets in uw plan of uw organisatie? 

Laat het ons weten zodra er iets verandert. Veranderingen in uw planning, begroting of organisatie 

kunnen gevolgen hebben voor uw subsidie. Ik raad u aan ook veranderingen door te geven als u 

twijfelt of het nodig is. neemt u direct contact op met  om dit te bespreken: bereikbaar 

via telefoonnummer 030-  en via emailadres  

 

Wat verwachten wij van u? 

U heeft van 1 januari 2017 tot 31 december 2017 om uw activiteiten uit te voeren. Wij hebben 

informatie van u nodig om uw subsidie definitief te bepalen. Houdt u daarvoor het volgende tijdschema 

in de gaten: 

 



Subsidiebureau 

Dossiernummer 4073983 

 

Stuur een tussentijdse rapportage voor 1 mei 2017  en 1 juli 2017 

Voor de tussentijdse rapportages gebruikt u het monitoringsformat zoals we vanaf 2014 hebben 

afgesproken. Dit vult u aan met een toelichting op de cijfers en over de uitgevoerde activiteiten.  

 

Stuur een eindrapportage voor 1 juli 2018 

De eindrapportage bestaat uit de volgende onderdelen: 

· Een verslag over hoe de activiteiten zijn gegaan. Geef een toelichting als u bent afgeweken van uw 

plan. 

· Een financiële verantwoording die voldoet aan het Verantwoordings- en accountantsprotocol van 

de gemeente Utrecht. U vindt dit protocol op onze website: www.utrecht.nl/subsidie. Geef een 

toelichting als u bent afgeweken van uw begroting. 

 

Hoe krijgt u de subsidie betaald? 

De betalingen storten wij op IBAN  In het schema hieronder vindt u een 

overzicht van de betalingen. Staat er een blokkade op een betaling? Dan betalen wij dat bedrag zodra 

wij een rapportage hebben goedgekeurd. 

Betaaldatum Bedrag Blokkade 

17 januari 2017 € 311.250,00 - 

17 april 2017 € 622.500,00 - 

17 juli 2017 € 155.625,00 Ja 

17 oktober 2017 € 155.625,00 - 

 

Welke wet- en regelgeving is van toepassing? 

Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene 

Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht  van toepassing. U kunt deze vinden op 

www.utrecht.nl/subsidie. 

 

Bent u het niet eens met dit besluit? 

U kunt tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief bezwaar maken. Liever hebben wij dat u eerst 

contact met ons opneemt. Wij beantwoorden graag uw vragen over deze brief. Blijft u het oneens? U 

kunt óf digitaal bezwaar maken op www.utrecht.nl/bezwaar óf een brief sturen naar het college van 

burgemeester en wethouders, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. Vermeld altijd de reden van uw 

bezwaar en het dossiernummer van uw subsidieaanvraag.  

 

Heeft u nog vragen? 

Neemt u gerust contact op met  Dit kan via e-mail: of via 

telefoonnummer: 030 -  Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u sneller 

helpen. Uw dossiernummer is 4073983. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders, 

 

Mevrouw ir. A. Tom 

Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling 

 

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan. 
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Punt Onderwerp  Actie Door wie 
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8. Voorbereiding afspraak UCK 

dd 4 november 

- UCK wil geld dat ze besparen doordat cultuur19 de huur van cultuurcampus vanaf januari 2017 overneemt, 

gebruiken om huurkosten van de komende 4 jaar mee te dekken.  

-  

  

-  
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