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Deel I: De Kern 
 

1 Introductie 
 
In opdracht van de gemeenteraad van Utrecht heeft Partners+Pröpper een ‘second opinion-
onderzoek’ uitgevoerd naar het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) en het gemeentelijk 
beleids- en subsidiekader. De hoofdvraag van de gemeenteraad was als volgt: 

Is het mogelijk dat het Utrechts Centrum voor de Kunsten de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen, zoals verwoord in het beleidskader amateurkunsteducatie, 
realiseert binnen het hiertoe door de gemeente gestelde subsidiekader? 

Bij de start van dit onderzoek troffen wij geen expliciete uitspraken aan over wat de ‘first opinion’ is. 
Ook tijdens het onderzoek konden geen van alle betrokkenen dit verwoorden. Als roer op dit 
onderzoek hebben wij daarom zelf een bewering opgesteld om deze vervolgens te kunnen toetsen: 
  

Te toetsen bewering (‘first opinion’) 

Het is met ingang van 1 januari 2018 mogelijk dat a) het Utrechts Centrum voor de Kunsten de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen rond amateurkunsteducatie realiseert met een structureel 
subsidiebedrag van € 950.000; en b) dat hiermee een toekomstbestendige oplossing kan worden 
gerealiseerd.  
 
NB: dit bedrag van € 950.000 wordt jaarlijks geïndexeerd. Voor 2018 is het bedrag vastgesteld op  
€ 976.000. 

 
 

2 Toetsing ‘first opinion’ 
 

2.1 Gemeentelijke doelstellingen en resultaten Utrechts Centrum voor de 

Kunsten  
 
De gemeente formuleert geen eigen inhoudelijke doelstellingen in de subsidiebeschikkingen en stelt 
hierover geen voorwaarden. De portefeuillehouder geeft hierover aan dat het Utrechts Centrum 
voor de Kunsten de ruimte krijgt om het eigen beleidsplan waar te maken. 
 
Dit betekent dat we strikt genomen geen uitspraken kunnen doen of het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten met de beschikbaar gestelde subsidie de gemeentelijke doelen kan realiseren.  
 
We focussen in het vervolg op de vraag of het Utrechts Centrum voor de Kunsten de activiteiten 
voor amateurkunsteducatie kan realiseren binnen de budgettaire kaders van de gemeente en op 
basis van de inhoudelijke beleidskaders van het UCK. Concreet richtpunt voor de omvang van de 
gewenste activiteiten is het bereiken van minimaal 5.000 cursisten. We constateren dat het Utrechts 
Centrum voor de Kunsten erin slaagt dit aantal ook feitelijk te bereiken (zie Deel II, hoofdstuk 2). 
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2.1 Gemeentelijke subsidie toereikend voor de gewenste 

amateurkunsteducatie?  
 
Het antwoord op deze vraag vergt eerst een keuze van welke context je uitgaat: ga je uit van de 
huidige locatie en context, of ‘begin je helemaal opnieuw’ uitgaande van een nieuwe locatie? In het 
laatste geval, ga je dan uit van een vergelijkbare (A1) locatie en een vergelijkbaar (hoog) 
voorzieningen niveau als nu, of ga dan je uit van een B-locatie met een lager voorzieningenniveau? 
We hebben in het onderzoek een aantal scenario’s op een rij gezet. Dit leidt tot de volgende 
resultaten: 
 

Scenario Gemeentelijke subsidie toereikend? 

(1A) Amateurkunsteducatie apart in nieuwe context 

Het aanbieden van uitsluitend amateurkunsteducatie op het 
huidige activiteitenniveau op een nieuwe locatie tegen actuele 
marktconforme voorwaarden.  
 

Op A1-locatie met hoog voorzieningenniveau 

De subsidie is niet toereikend. 
Er ontstaat dan een negatief resultaat, variërend 
van - € 404.000 in 2018 tot - € 310.000 in 2021. 

(1B) Amateurkunsteducatie apart in nieuwe context 

Het aanbieden van uitsluitend amateurkunsteducatie op het 
huidige activiteitenniveau op een nieuwe locatie tegen actuele 
marktconforme voorwaarden.  
 

Op B-locatie met laag voorzieningenniveau 

De subsidie lijkt toereikend (net passend) 
uitgaande van diverse betwistbare aannames 
onder meer rond activiteitenniveau en 
prijsstelling. Dit onderzoek is ontoereikend om 
hierover uitsluitstel te geven. 

(2) Amateurkunsteducatie in huidige context met 
extrapolatie huidige portfolio 

Het UCK biedt amateurkunsteducatie aan in de huidige context: 
op de huidige locatie samen met de overige activiteiten die het 
UCK momenteel aanbiedt – met een conservatieve schatting 
van de groei in activiteiten (zonder extra nieuwe plannen die 
zich nog moeten bewijzen). 

De subsidie is niet toereikend. De plannen die in 
2014 tot en met 2017 in gang zijn gezet, resulteren 
naar verwachting tot een negatief resultaat, van  
- € 350.000 in 2018 naar - €200.000 in 2021.  

(3) Amateurkunsteducatie in huidige context met 
toekomstige groei conform nieuwe plannen UCK  

In aanvulling op het vorige scenario bevat dit scenario ook de 
nieuwe plannen van het UCK met het oog op nieuwe producten 
en groei aan activiteiten. 

De subsidie is niet toereikend. 
Zelfs als alle toekomstplannen van het UCK 
uitkomen, dan is er nog steeds sprake van een 
negatief resultaat, namelijk -€ 510.000 in 2018, 
waarbij dit afloopt tot - € 45.000 in 2021. 

Referentie-scenario 

(4) Amateurkunsteducatie in huidige context met 
extra toekomstige groei ten opzichte van de 
nieuwe plannen van het UCK  

Voor het bereiken van een structureel gezonde exploitatie is 
nodig dat het UCK er in slaagt om extra activiteiten en/ of 
producten aan te bieden met een rendement van €1.240.000 
over de periode 2019-2021 (gemiddeld per jaar € 413.000) en 
daarna structureel per jaar € 200.000. 

De subsidie is toereikend bij het realiseren van 
aanvullende extra rendabele activiteiten 
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2.3 Toekomstbestendige oplossing 
 
Voor een toekomstbestendige oplossing zien we drie belangrijke voorwaarden: 
 
a Gemeente en Utrechts Centrum voor de Kunsten hebben met elkaar een gemeenschappelijk 

beeld welk spel ze spelen en ze zijn beiden in staat dit spel ook op voldoende niveau te spelen. 
b De totale transitie- en frictiekosten over de periode 2014 tot en met 2017 staan een structurele 

gezonde bedrijfsvoering van Utrechts Centrum voor de Kunsten niet in de weg ( ‘ze vormen 
geen molenstenen’). 

c Een structureel gezonde exploitatie is mogelijk met een structureel subsidiebedrag van 
€ 950.000 (geïndexeerd: € 976.000) ten behoeve van amateurkunsteducatie (afgezien van 
transitie- en frictiekosten). 

 
(a) Gemeenschappelijk beeld over samenspel gemeente en UCK en feitelijk samenspel 

De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren ingezet op de transformatie van aanbodgerichte 
naar vraaggerichte subsidieverlening. Dit vraagt een geheel andere manier van werken van de kant 
van de subsidie-ontvanger maar ook van de kant van de gemeente.  
We constateren dat noch de gemeente noch het Utrechts Centrum voor de Kunsten een helder 
beeld heeft wat deze nieuwe werkwijze precies vraagt en wat ze over en weer van elkaar kunnen 
verwachten. Van beide kanten is er geen gemeenschappelijk beeld hoe het huidige gezamenlijke 
spel eruit ziet. De gemeente en het Utrechts Centrum voor de Kunsten hebben ook geen 
gemeenschappelijk beeld over het toekomstig gewenste of benodigde samenspel. 
Gemeente en Utrechts Centrum voor de Kunsten zijn beiden nog niet in staat de toekomstige 
benodigde rol op een goede manier op te pakken.  
 
(b) Totale frictie- en transitiekosten 

We constateren dat de totale frictie- en transitiekosten voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten 
te dragen zijn en dat deze op zichzelf beschouwd niet leiden tot een verzwakte liquiditeitspositie. 
Deze kosten vormen dus ‘geen molenstenen’ naar de toekomst. De gemeente heeft deze de facto 
gedragen.  
 
Punt van aandacht is wél dat in feite onvoldoende is geïnvesteerd (in tijd en geld) ten behoeve van een 
nieuwe dienstenportfolio (en dus ook met extra te maken transitiekosten) – om in 2018 een structureel 
gezonde exploitatie te bieden.  

  
(c) Structureel gezonde exploitatie 

Bij een subsidie van € 950.000 (geïndexeerd: € 976.000) is een structureel gezonde bedrijfsvoering 
alleen mogelijk als eerst wordt geïnvesteerd in plannen die een substantieel extra rendement 
opleveren. 
 
 

3 Conclusie 
 
Het is niet mogelijk dat het Utrechts Centrum voor de Kunsten met ingang van 1 januari 2018 de 
gemeentelijke beleidsdoelstellingen rond amateurkunsteducatie realiseert met een structureel 
subsidiebedrag van € 950.000 (geïndexeerd: € 976.000). Hiermee kan ook geen toekomstbestendige 
oplossing worden gerealiseerd – tenzij eerst wordt geïnvesteerd in plannen die een substantieel 
extra rendement opleveren.  
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Deel II: Uitwerking en onderbouwing 
 
 
 

1 Uitwerking concrete vragen van de gemeenteraad 
 
 

Vraag 1 

Op welke wijze heeft het Utrechts Centrum voor de Kunsten de extra incidentele middelen uit 
2015 (€ 590.000,- en € 230.000,-) ingezet? 

 
Het Utrechts Centrum voor de Kunsten heeft het bedrag € 590.000 ingezet ter dekking van de 
frictie- en transitiekosten. 
 
Het bedrag € 230.000 is geoormerkt om de kosten in verband met de Cultuurcampus (Leidsche Rijn) 
te overbruggen. Omdat de dienstverlening van het Utrechts Centrum voor de Kunsten, vooralsnog, 
is gecontinueerd in Leidsche Rijn heeft het UCK dit bedrag aangewend voor de ‘algemene 
exploitatie’ en het versterken van het eigen vermogen. Het UCK beschouwt dit bedrag als 
transitiekosten. Het totale exploitatieverlies over de jaren 2014, 2015 en 2016 is € 262.668, bij een 
eigen vermogen eind 2016 van € 107.660.  
 
Om dit eigen vermogen te kunnen duiden, melden we hier dat een door de gemeente ingestelde 
adviescommissie aangaf dat een eigen vermogen van €230.000 het minimaal benodigd niveau is 
(bron: Commissie Advies UCK, 17 november 2015, pagina 18). 
 

Vraag 2 

Waarom lijkt dit ontoereikend te zijn geweest om de transitie financieel mogelijk te maken? 

 
Wanneer je de extra incidentele middelen optelt bij de overige verstrekte aanvullende 
subsidiebedragen (bovenop de middelen voor amateurkunsteducatie) dan zijn deze voldoende voor 
het dragen van de feitelijk gemaakte frictie- en transitiekosten (zie ook deel II, hoofdstuk 4). 
Uit het feit dat de middelen ook deels zijn aangewend voor het dekken van exploitatieverliezen (zie 
vorige vraag), kan ook worden afgeleid dat deze nog niet hebben geresulteerd in een succesvolle 
transitie (inclusief een structureel sluitende begroting).  
 

Vraag 3 

Heeft het Utrechts Centrum voor de Kunsten tijdig en afdoende op de veranderende 
omstandigheden geacteerd?  

 
Tijdig begonnen? 

Volgens eigen opgave is het Utrechts Centrum voor de Kunsten al vanaf 2012 begonnen met het 
inspelen op de veranderde omstandigheden. We geven hier de door het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten opgegeven activiteiten weer:  

 In 2011/ 2012 voorbereiding op het nieuwe beleid met een nieuw beleidsplan in 2013. In 
december 2011 is reeds een bezuinigingsopdracht gegeven om de eerste bezuiniging op te 
vangen in 2012.  

 Er zijn twee reorganisatieplannen opgesteld waarbij de eerste inging in 2013. 
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 In 2013 is op de uitvoering van amateurkunsteducatie een eerste kostenverlaging doorgevoerd 
ter grootte van circa € 170.000 en is de algemene overhead een verlaging doorgevoerd van circa 
€ 132.000. 

 In 2014 is wederom een verlaging op amateurkunsteducatie doorgevoerd van € 270.000 en een 
verdere verlaging van de algemene overhead van € 170.000. 

  
Afdoende en op tijd succesvol? 

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten is er in geslaagd om in de periode 2013 tot en met 2016 een 
reductie in kosten te bereiken, namelijk een daling van € 1.521.138. De totale kosten in 2013 waren  
€ 6.271.647 en in 2016 bedroegen deze € 4.767.452. Een aanzienlijk deel van de kostenreductie 
houdt verband met de afname in het personeelsbestand: een daling van 86,1 fte in 2013 naar 63,8 fte 
in 2016.  
 
Het lukt het UCK ook om in de periode 2013 tot en met 2016 het bruto resultaat op amateurkunst 
sterk te verbeteren, namelijk van - € 423.000 in 2013 tot - € 26.000 in 2016.  
NB dit is nog steeds een negatief resultaat – waarbij de toe te rekenen overhead en huisvestingslaten 
minus de de subsidie van € 950.000 ook een negatieve uitkomst hebben. 
 
Het lukt echter niet (om binnen de huidige kaders) een toereikend commercieel plan op te stellen 
om daarmee een sluitende begroting te realiseren. Zelfs als alle toekomstplannen van het Utrechts 
Centrum voor de Kunsten uitkomen, dan is er nog steeds sprake van een negatief resultaat, namelijk 
-€ 510.000 in 2018, aflopend tot - € 45.000 in 2021. Zie ook Deel II, paragraaf 5.3. 
 
De plannen die in 2014 tot en met 2017 in gang zijn gezet, resulteren naar verwachting tot een 
negatief resultaat, namelijk - € 350.000 in 2018 aflopend tot - € 200.000 in 2021. Zie ook Deel II, 
paragraaf 5.2. 

 

Vraag 4 

Zijn de ambities van het Utrechts Centrum voor de Kunsten om een groter marktaandeel te 
realiseren in cultuureducatie en tevens te besparen op overhead, realistisch en 
toekomstbestendig? 

 
De vraag naar de toekomstbestendigheid beantwoorden we onder vraag 7. Of de toekomstplannen 
van het Utrechts Centrum voor de Kunsten – inclusief ambities rond cultuureducatie – realistisch 
zijn, kunnen we binnen het kader van dit onderzoek niet vaststellen. We hebben in ieder geval geen 
evidente aanwijzingen dat deze niet realistisch zijn.  
 
 

Vraag 5 

Hoe houdbaar is het financiële toekomstscenario dat het Utrechts Centrum voor de Kunsten 
schetst? 

 
Onder vraag 3 hebben we hier al een antwoord op gegeven:  
Het lukt het Utrechts Centrum voor de Kunsten niet (om binnen de huidige kaders) een toereikend 
commercieel plan op te stellen om daarmee een sluitende begroting te realiseren. Zelfs als alle 
toekomstplannen uitkomen, dan is er nog steeds sprake van een negatief resultaat, namelijk  
-€ 510.000 in 2018 (waarbij dit oploopt tot - € 45.000 in 2021). Zie ook Deel II, paragraaf 5.3. 
 
Uitgaande van een subsidiebedrag voor amateurkunst van € 976.000 zonder extra inkomsten 
ontstaat in 2018 naar verwachting een negatief resultaat, namelijk -€ 510.000. Ook ontstaat dan een 
negatief vermogen eind 2018 van- € 470.000. In dit scenario is het verwachte eigen vermogen eind 
2021 -€ 809.000 negatief. Zie ook Deel II, paragraaf 5.3. 
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Vraag 6 

Wat is er voor nodig dat het Utrechts Centrum voor de Kunsten zijn taken binnen de gestelde 
financiële- en beleidskaders kan uitvoeren?  

 
Het is in de eerste plaats nodig dat de gemeente en het Utrechts Centrum voor de Kunsten een 
gezamenlijk beeld hebben van het gewenste en benodigde onderlinge samenspel en dat zij 
vervolgens ook elk hun rol daarin adequaat kunnen vervullen. Dit is nu niet het geval. Zie deel II, 
hoofdstuk 3. 
 
Om binnen de gestelde financiële kaders en beleidskaders de taken op het gebied van 
amateurkunsteducatie te kunnen uitvoeren, kunnen twee sporen verkend worden:  

 een reductie in omvang en/ of kwaliteit van amateurkunsteducatie; 

 het uitwerken en realiseren van extra commerciële plannen die voldoende renderen ter 
compensatie van structureel hogere lasten dan baten ten aanzien van amateurkunsteducatie 
(zie ook Deel II, paragraaf 5.4). 

 

Vraag 7 

In hoeverre draagt een structurele/ incidentele bijdrage bij aan een realistische 
toekomstbestendige oplossing? 

 
Uitgaande van de huidige context is het voor het bereiken van een structureel gezonde exploitatie 
(inclusief een structurele subsidie van € 976.000) nodig dat het Utrechts Centrum voor de Kunsten er 
in slaagt om extra activiteiten en/ of producten aan te bieden met een rendement van € 1.240.000 
over de periode 2019-2021 (gemiddeld per jaar € 413.000) en daarna structureel per jaar  
€ 200.000. (Zie ook deel II, paragraaf 5.4). 
In hoeverre dit lukt, is afhankelijk van toekomstige inzet en samenspel van zowel het Utrechts 
Centrum voor de Kunsten als de gemeente. (Zie ook deel II, hoofdstuk 3).  
Over de vraag of een en ander realistisch is, kunnen we in dit onderzoek geen uitspraken doen. Wél 
is duidelijk dat dan extra incidentele subsidie nodig is om deze situatie te realiseren. 
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2 Doelstellingen gemeente en prestaties UCK 
 
De gemeente stelt aan de subsidie van het Utrechts Centrum voor de Kunsten geen eis om daarmee 
gemeentelijke doelen ter realiseren. Wel wordt aangegeven dat de subsidie is bedoeld om het eigen 
beleidsplan van het Utrechts Centrum voor de Kunsten uit te voeren. 
 

Gemeentelijke beleidsdoelen Doelen Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) 

Cultuurnota 2017-2020 

“Kunst en cultuur gaan over artistieke 

verdieping, vernieuwing en ontwikkeling, over 

verwondering, creatief en kritisch denken, 

nieuwe perspectieven, esthetiek en ambiguïteit. 

Een aantrekkelijk cultuurklimaat stimuleert 

sociale cohesie, ontplooiing, welzijn en 

gezondheid. Duizenden Utrechters zijn actief 

amateurkunstenaar” 

 

“Kunst en cultuur dragen bij aan de 

ontwikkeling, innovatie, dynamiek, groei en 

leefbaarheid van steden, het werkt als een 

magneet voor de stad. Een veelzijdig cultureel 

aanbod is van belang voor het vestigingsklimaat. 

Samen met de verscheidenheid aan creatieve en 

culturele ZZP-ers, bedrijven en instellingen 

draagt de sector zo bij aan werkgelegenheid en 

economische groei. Utrecht staat in de Atlas 

voor Gemeenten op grond van het cultureel 

aanbod in de woonaantrekkelijkheidsindex op de 

2e plaats.” 

 

Beleidsplan 2015-2018: strategische doelen 

 UCK verzorgt een divers, kwalitatief aanbod voor 
verschillende doelgroepen, waarbij de gesignaleerde 
vraag leidend is. 

 UCK ontwikkelt lessen en cursussen met: 
> een herkenbare inhoudelijke opbouw vanuit 

doorgaande leerlijnen en leeropbrengsten; 

> aandacht voor opbouw kennismaking en verdieping en 
herkenbare samenhang tussen deelnemen, leren, 
reflecteren, produceren, presenteren (onder andere in 
samenspel, podium producties). Dit resulteert in een 
reeks uitvoeringen, clinics en festivals; 

> aandacht voor de verbinding binnenschools en 
buitenschools. 

 UCK realiseert een geprogrammeerd aanbod en faciliteert 
aanbod van cultureel ondernemers. 

 UCK investeert in inhoudelijke innovatie gericht op 
specifieke doelgroepen, excellente talentontwikkeling en 
digitalisering. 

 UCK ontwikkelt projecten waarbij samenwerking wordt 
gezocht met nieuwe partners. Als voorbeeld dient 
Initiatief Domplein, gericht op werving van nieuwe klanten 
voor de beide schatkamers. 

 UCK bereikt tenminste 5.000 amateurkunstbeoefenaars. 

 UCK realiseert in 2018 een omzet van € 1,7 miljoen met 
amateurkunst en projecten. 

  
Prestaties Utrechts Centrum voor de Kunsten 

In de jaarverslagen van het 
Utrechts Centrum voor de 
Kunsten vindt geen 
terugkoppeling plaats naar de 
gemeentelijke doelen. Evenmin is 
er sprake van een systematische 
terugkoppeling op de eigen 
strategische doelen. De 
jaarverslagen bieden zicht op de 
activiteiten en op het aantal 
inschrijvingen van cursussen. We komen diverse (niet helemaal dezelfde) termen tegen, namelijk 
‘amateurkunstbeoefenaars’, ‘cursisten’ en ‘inschrijvingen van cursussen’. We volgen de taal zoals 
opgegeven door het Utrechts Centrum voor de Kunsten.  
 
De kwaliteit van dienstverlening van het Utrechts Centrum voor de Kunsten is goed – uitgaande van 
een onderzoek hiernaar door het certificeringsinstituut Hobéon uit 2015. Dit instituut heeft het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten het certificaat CultuurKeur CK verleend (conform het 
‘Kwaliteitskader Kunsteducatie en Amateurkunst’). 

Jaar Beoogde resultaten 
door UCK 
(in aantallen cursisten) 

Feitelijke resultaten UCK 
(in aantal inschrijvingen van 
cursussen) 

2013 5.500 5.668 

2014 4.500 5.289 

2015 5.000 5.351 

2016 5.000 5.481 

2017 5.000 5.603 
 (prognose) 
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We nemen ter illustratie hier een aantal relevante passages uit het auditrapport op (pagina 5-7):  

 ‘De auditoren hebben een positieve indruk van de directie/ het management en van de 
professioneel werkende organisatie. De klanten/ cursisten die de auditoren sprak bevestigden 
dit positieve beeld. Zij waren over het algemeen zeer te spreken over de opzet en inhoud van 
het brede aanbod voor kunst- en cultuureducatie en over de kwaliteit van de organisatie die 
hiermee gepaard gaat.’ 

  ‘De cursisten die de auditoren spraken, waren tevreden over het brede aanbod. Zo waren ook 
tevreden over de informatie over de inhoud van cursussen op de website, de folders, de 
nieuwsbrieven et cetera.’ 
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3 Toekomstgerichte oplossing: samenspel gemeente en 
UCK 
 

3.1 Gemeenschappelijk beeld over gewenste of benodigde samenspel 
 
De gemeente Utrecht heeft de afgelopen jaren ingezet op de transformatie van aanbodgerichte 
naar vraaggerichte subsidieverlening. Dit vraagt een geheel andere manier van werken van de kant 
van de subsidie-ontvanger maar ook van de kant van de gemeente.  
We constateren dat noch de gemeente noch het Utrechts Centrum voor de Kunsten een helder 
beeld heeft wat deze nieuwe werkwijze precies vraagt en wat ze over en weer van elkaar kunnen 
verwachten. Van beide kanten is er geen gemeenschappelijk beeld hoe het huidige gezamenlijke 
spel eruit ziet. De gemeente en het Utrechts Centrum voor de Kunsten hebben ook geen 
gemeenschappelijk beeld over het toekomstig gewenste of benodigde samenspel. 
 
Welke spel spelen we: samenwerken of inkopen? 

 

 Utrechts Centrum voor de Kunsten  
als 

Dragende samenwerkingsspeler voor cultuur, 
educatie/ culturele infrastructuur 

Utrechts Centrum voor de 
Kunsten 

als 
Uitwisselbare aanbieder of 

leverancier 

Soort organisatie Publiek-private organisatie: deels marktspeler en 
deels publieke organisatie (hybride organisatie). 

Een privaat bedrijf: 1oo % 
marktspeler. 

Externe prikkel om 
goed te 
functioneren 

 Marktwerking: klanten en concurrenten. 

 Samenwerkingspartners: creatieve interactie en 
creatieve competitie. 

 Gemeente: sturing en controle + kritisch 
klankbord. 

Marktwerking: klanten en 
concurrenten. 

Gezamenlijke inzet 
(UCK én gemeente) 

1 Realiseren van kwalitatief goed aanbod passend bij 
de vraag en tegen een voor beide partners 
aanvaardbare prijs. 

2 Continuïteit in dienstverlening met voldoende 
innovatie. 

3 Duurzame samenwerking. 
4 Duurzame gezonde exploitatie 

a Voldoende rendabele productiviteit. 
b Meerdere verdienmodellen/ risicospreiding/ 

ontwikkelingsflexibiliteit. 
c Voldoende synergie in portfolio (bijvoorbeeld 

doorlopende leerlijn in portfolio: educatie op 
scholen krijgt vervolg in amateurkunsteducatie. 

d Passende schaal (robuuste omvang/ 
schaalvoordelen, maar geen ‘waterhoofd’). 

Totstandkoming van een transactie: 
leveren van een passend aanbod om 
de vraag naar amateurkunst- en 
cultuureducatie te bedienen tegen 
een voor beide partners 
aanvaardbare prijs. 

Benodigde 
afspraken 

 Afspraken over de gezamenlijke inzet: wie draagt 
wat wanneer bij? 

 Gezamenlijk beeld over de verhouding tussen het 
rendabele én het onrendabele deel uitmondend in 
een norm of streefwaarde (x % markt en y % 
subsidie). 

De transactie-overeenkomst – 
product, prijs, service en termijnen. 

Wat moet je als 
aanbieder doen? 

 Creatieve en inhoudelijk goede productie. 

 Innovatief en initiatiefrijk. 

 Creatieve en inhoudelijk goede 
productie. 

 Innovatief en initiatiefrijk. 
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 Utrechts Centrum voor de Kunsten  
als 

Dragende samenwerkingsspeler voor cultuur, 
educatie/ culturele infrastructuur 

Utrechts Centrum voor de 
Kunsten 

als 
Uitwisselbare aanbieder of 

leverancier 

 Goed ondernemerschap en goede en efficiënte 
bedrijfsvoering. 

 Goed zicht op eigen mogelijkheden en grenzen 
(beperkingen). 

 Goede opdrachtnemer: alleen uitvoerbare 
opdrachten aannemen. 

 Transparante bedrijfsvoering en publieke 
verantwoording. 

 Goede samenwerkingsspeler. 

 Goed ondernemerschap en 
goede en efficiënte 
bedrijfsvoering. 

 Goed zicht op eigen 
mogelijkheden en grenzen 
(beperkingen). 

 Goede opdrachtnemer: alleen 
uitvoerbare en ‘rendabele’/ 
bedrijfseconomisch gezonde 
opdrachten aannemen. 

Wat moet je als 
gemeente wél 
doen? 

 Sturen op basis van heldere en evalueerbare 
gemeentelijke doelen en dit verankeren in de 
subsidiebeschikking. 

 Adequate controle en bijsturing aan de hand van 
eigen toetsingskader die is opgenomen in de 
subsidiebeschikking. 

 Constructieve en kritische toetsing van 
transparante bedrijfseconomische huishouding. 

 Goede samenwerkingsspeler. 

 Slagvaardig en integraal samenwerken (met één 
integrale accounthouder). 

 Betrouwbare en voorspelbare opstelling. 

 Waar nodig meerjarige afspraken maken/ subsidie 
verstrekken. 

 (Vanuit verschillende beleidsvelden) waar nodig 
bijdragen om meerdere verdienmodellen 
mogelijk te maken. 

 Administratieve lasten beperken (voor UCK én 
scholen)/ drempels verlagen om dienstverlening 
af te nemen. 

 Faciliteren netwerksamenwerking waarbij 
complementaire partners elkaar vinden en tot 
gezamenlijke dienstverlening komen. 

 Gezonde checks and balances (taakverdeling en 
dubbeltaken) tussen meerdere aanbieders 
(‘gematigde concurrentie zonder overbevissing’). 

 Mededinging faciliteren/ 
mogelijk maken:  

> ruimte creëren voor nieuwe 
toetreders; 

> gelijk speelveld; 

 Heldere gemeentelijke doelen 
formuleren op grond waarvan 
subsidieontvangers 
dienstverlening afnemen en die 
duidelijkheid bieden voor 
aanbieders (voor hun 
productaanbod). 

 Faire en scherpe 
onderhandeling over prijs en 
kwaliteit van producten of 
diensten – zónder zicht op 
bedrijfseconomische 
huishouding leverancier (anders 
dan waarborg voor levering). 

 Administratieve lasten scholen/ 
( en andere subsidieontvangers 
aan de vraagkant) beperken. 

Wat moet je als 
gemeente niet 
doen? 

“Slopende competitie tussen aanbieders 
aanwakkeren” 
Samenwerkingspartners bevoordelen/ willekeur. 

Staatssteun 
Concurrentievervalsing. 

 
Welk spel spelen we: van aanbodgericht naar vraaggericht werken? 

We constateren ook dat aanbod- of vraaggerichte programmering en aanbod- en vraaggerichte 
financiering niet helder onderscheiden worden.  
 
Ter illustratie werken we deze termen hieronder kort uit:  
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Van aanbodgericht naar vraaggericht werken 

 

Inhoudelijk 
Financieel 

Aanbodgerichte 
programmering 

Vraaggerichte 
programmering 

Aanbodgerichte 
financiering 

-- Amateurkunsteducatie 

Vraaggerichte 
financiering 

Cultuureducatie ‘kleine 
scholen’ 

Cultuureducatie ‘grote 
scholen’ 

 
Uitgaande van de aanbieder Utrechts Centrum voor de Kunsten kan vraagarticulatie door: 

 Eindafnemer/ klant:  
> Onderwijseducatie: school – ouders – kinderen. 
> Amateurkunst: cursisten. 

 Gemeente:  
> Wat is nodig voor de samenleving? 
> Al dan niet op basis van inzicht in wat eindafnemers willen.  

 

3.2 Aandeel Utrechts Centrum voor de Kunsten 
 
We constateren dat het Utrechts Centrum voor de Kunsten op het terrein van 
amateurkunsteducatie tot inhoudelijk goede productie komt – uitgaande van klantbeoordelingen, 
de audit uit 2015 en de bevindingen van de adviescommissie uit december 2015. 
Het Utrechts Centrum voor de Kunsten heeft grote inspanningen geleverd om de bedrijfsvoering 
efficiënter te laten plaatsvinden. Dit heeft ook geresulteerd in een forse daling van de kosten (zie 
deel II, hoofdstuk 1, het antwoord op vraag 3). 
 
Voor een toekomstbestendige situatie, is het nodig dat het Utrechts Centrum voor de Kunsten op 
een aantal belangrijke punten de rolinvulling moet verbeteren. 

 Er is de afgelopen periode veel aandacht geweest om de oude organisatie af te bouwen – binnen 
de daarvoor bestaande financiële kaders. Het ondernemerschap om tot werkelijke transitie te 
komen, is nog onvoldoende ontwikkeld. 

 Het Utrechts Centrum voor de Kunsten heeft (naar eigen zeggen) de afgelopen jaren getracht 
wat onmogelijk is mogelijk te maken. Anders gesteld: het Utrechts Centrum voor de Kunsten 
heeft ‘onuitvoerbare opdrachten’ aangenomen. 

 De bedrijfsvoering en in het bijzonder de financiële huishouding moet worden verbeterd.  
 

> De administratie van het Utrechts Centrum voor de Kunsten en de bijbehorende 
documentatie/ rapportages (begrotingen, monitorrapportages, jaarrekeningen) geven 
onvoldoende inzicht in de belangrijkste drijvers (de kern) in het bedrijfsplan van het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten en de bijbehorende bedrijfscomponenten. 

> Inzicht in de integrale baten en lasten (financieel resultaat) van amateurkunst was niet 
beschikbaar bij de start van het onderzoek.  

> Vanuit de administratie is geen éénduidig beeld af te leiden van de kosten en baten die 
verband houden met de reorganisatie (frictie- en transitiekosten). 

> Adequate sturing op de reguliere activiteiten, reorganisatie en vernieuwing is hierdoor niet 
goed mogelijk.  
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3.3 Aandeel gemeente Utrecht 
 
We constateren dat de gemeente zich inzet om het Utrechts Centrum voor de Kunsten op de 
huidige locatie goede mogelijkheden te bieden om tot goede productie te komen. De gemeente 
heeft 1,5 miljoen euro geïnvesteerd in huisvesting en faciliteiten resulterend in een hoogwaardig 
voorzieningenniveau. De huur die de gemeente in rekening brengt, is ‘schappelijk’ (en is lager dan 
een markconforme huur op een A1-locatie). De gemeente stelt zich ook ‘schappelijk’ op waarbij het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten ‘de facto’ de gelegenheid krijgt om de subsidie ten behoeve van 
transitie en de incidentele extra subsidie aan te wenden voor hetgeen dat het naar het oordeel van 
Utrechts Centrum voor de Kunsten meest noodzakelijk is.  
 
Voor een toekomstbestendige situatie, is het nodig dat de gemeente op een aantal belangrijke 
punten de rolinvulling verbetert, in het bijzonder: 

 Sturen op basis van heldere en evalueerbare gemeentelijke doelen en dit verankeren in 
subsidiebeschikking. 

 Adequate controle en bijsturing aan de hand van een eigen toetsingskader die is opgenomen in 
de subsidiebeschikking.  
We zien dat de gemeente in 2014 sterk stuurt op het realiseren van een een sluitende begroting in de 
jaren 2015 en daarna, waarbij dit zelfs komt tot een rechtszaak tot en met de Raad van State. Deze 
stelt de gemeente in het ongelijk om puur ‘juridische redenen’ waarbij de gemeente als voorwaarde 
voor subsidieverlening in 2014 geen eisen kan stellen die betrekking hebben op de jaren daarna. De 
gemeente heeft ‘druk gezet’, het is echter niet gelukt in een gezamenlijk gesprek tot goede 
samenwerking te komen.  

 Constructieve en kritische toetsing van transparante bedrijfseconomische huishouding. 

 (Vanuit verschillende beleidsvelden) waar nodig bijdragen om meerdere verdienmodellen 
mogelijk te maken. 

 In het verlengde hiervan: slagvaardig en integraal samenwerken (met één integrale 
accounthouder). 
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4 Toekomstgerichte oplossing: frictie- en transitiekosten 
 
De gemeente en het Utrechts Centrum voor de Kunsten hebben in 2013 voorzien dat het Utrechts 
Centrum voor de Kunsten een overgangsperiode van 3,5 jaar nodig heeft om een 
toekomstbestendige oplossing te realiseren. Deze overgangsperiode loopt van 1 augustus 2014 tot 1 
januari 2018. In deze overgangsperiode verleent de gemeente extra subsidie bovenop het 
structurele subsidiebedrag van € 950.000 voor amateurkunsteducatie. Voorzien is ook dat het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten in deze overgangssituatie extra kosten moet maken in de vorm 
van frictie- en transitiekosten. We gaan uit van de volgende definities: 

 Frictiekosten: de kosten die je moet maken om een ‘oude organisatie’ te kunnen afbouwen. Het 
gaat dan om benodigde kosten voor de reductie van de omvang van personeel, maar ook om 
kosten die gemoeid zijn met overcapaciteit als gevolg van het plotseling wegvallen van 
inkomstenbronnen die gelieerd zijn aan de ‘oude organisatie’. 

 Transitiekosten: de kosten die je moet maken om tot de gewenste nieuwe situatie te komen, 
zowel qua organisatie als dienstenportfolio (nieuwe producten/ markten). Het gaat dan om de 
voorbereidingskosten (plankosten) en de benodigde investeringen om deze ‘nieuwe 
oplossingen’ te realiseren. 

 
Voor de frictiekosten krijgt het UCK geen vergoeding van de gemeente. De gemeente stelt dat zij 
niet verantwoordelijk is voor de frictiekosten (bron: gemeente). 
Voor de transitiekosten is een vergoeding inbegrepen in de jaarlijkse subsidiebedragen (tot en met 
2017). De gemeente maakt in de subsidiebeschikking niet helder wat het onderscheid is tussen 
frictie- en transitiekosten. Ook in de financiële opstellingen van het Utrechts Centrum voor de 
Kunsten worden deze samengenomen onder één post.  
 
De subsidiebeschikkingen maken ook geen onderscheid tussen het bedrag dat beschikbaar is voor 
amateurkunst en de middelen voor transitiekosten. Desgevraagd stelt de gemeente dat het deel 
boven € 950.000 (de structurele subsidie met ingang van 1 januari 2018) beschouwd kan worden als 
transitiekosten.  
 
Wij constateerden dat de jaarrekeningen van het Utrechts Centrum voor de Kunsten de totale 
omvang van de feitelijk gemaakte frictie- en transitiekosten niet volledig weergeven. Daarom 
hebben wij het UCK gevraagd de transitie- en frictiekosten opnieuw te berekenen en specificeren. 
Dit resulteerde in de volgende opstelling, het betreft het totaal van de feitelijke kosten en de 
voorzieningen voor nog te maken kosten. 
 

Omschrijving Bedrag €  
Frictiekosten om 30,21 fte te verminderen  1.081.435  

Frictiekosten ‘Mogelijk risico bij verdere benodigde fte 
verlaging’ 

 100.000  

Frictiekosten ‘Mobiliteitskosten’  25.400  

Frictiekosten ‘Overcapaciteit/ leegloop scholen’  350.000  

Frictiekosten ‘Huisvesting/ verbouwing’  284.000  

Subtotaal Frictiekosten   1.840.835 
Transitiekosten ‘Juridische kosten’  32.500  

Transitiekosten ‘Advieskosten’  90.000  

Transitiekosten ‘Afkoop panden’  8.500  

Transitiekosten ‘Innovatie/ prognose eind 2017’  62.500  

Transitiekosten ‘Cultuurcampus’ 230.000  

Subtotaal Transitiekosten   423.500 

TOTAAL Frictie-en transitiekosten  € 2.264.335 

Tabel 4.1: reconstructie frictie- en transitiekosten (feitelijke kosten en voorzieningen). 
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We hebben de totale frictie- en transitiekosten afgezet tegen de ontvangen subsidies, omdat we 
willen bekijken of de totale frictie- en transitiekosten te dragen zijn in relatie tot de liquiditeitspositie 
van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Daarom tellen we deze kosten op. We doen daarmee 
geen uitspraken over wie welke kosten moet dragen. 
 

 Bedrag (€) 

Opstelling volgens jaarrekeningen UCK 

Totale frictie- en transitiekosten (zie bijlage 2) 1.911.477 

Toegekende subsidiebedragen ten behoeve van frictie en transitiekosten  2.231.400 

Subsidiebedragen hoger dan kosten € 319.923 

Gereconstrueerde opstelling volgens aanvullende opgave UCK 

Totale frictie- en transitiekosten (zie tabel hierboven) 2.264.335 

Toegekende subsidiebedragen ten behoeve van frictie en transitiekosten  2.231.400 

Subsidiebedragen lager dan kosten € -32.935 

Tabel 4.2: frictie- en transitiekosten afgezet tegen de ontvangen subsidie 

 
We constateren dat de totale frictie en transitiekosten voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten 
te dragen zijn en dat deze op zichzelf beschouwd niet leiden tot een verzwakte liquiditeitspositie. 
 
NB We constateren dat er eind 2016 ook nog een ‘Voorziening transitie’ staat van € 254.661 (zie Bijlage 
2). Volgens aanvullende opgave UCK staan hier echter nog te maken kosten tegenover van € 424.835 in 
2017. Binnen het kader van dit onderzoek hebben we niet kunnen vaststellen hoe deze bedragen 
aansluiten op de begroting en jaarrekeningen. Zowel de voorziening als de kosten die hier tegenover 
(zouden) staan, laten we in bovenstaande opstelling buiten beschouwing. 
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5 Toekomstgerichte oplossing: structureel 
bedrijfseconomisch beeld  
 
We maken een onderscheid tussen de volgende scenario’s:  
1 Amateurkunsteducatie apart in nieuwe context: het aanbieden van uitsluitend 

amateurkunsteducatie op het huidige activiteitenniveau op een nieuwe locatie tegen actuele 
marktconforme voorwaarden.  

2 Amateurkunsteducatie in de huidige context met extrapolatie van de huidige portfolio: het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten biedt amateurkunsteducatie aan in de huidige context: op 
de huidige locatie samen met de overige activiteiten die het Utrechts Centrum voor de Kunsten 
momenteel aanbiedt – met een conservatieve schatting van de groei in activiteiten (zonder 
extra nieuwe plannen die zich nog moeten bewijzen). 

3 Amateurkunsteducatie in huidige context met toekomstige groei conform nieuwe plannen 
van het Utrechts Centrum voor de Kunsten: in aanvulling op het vorige scenario bevat dit 
scenario ook de nieuwe plannen van het Utrechts Centrum voor de Kunsten met het oog op 
nieuwe producten en groei aan activiteiten. 

 
We spiegelen deze scenario’s ten opzichte van een gewenst groeiscenario om uit te komen op een 
structureel gezonde exploitatie en vermogensvorming. 
 
De uitgangspunten en aannames bij deze scenario’s zijn opgenomen in Bijlage 3.  
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5.1 Amateurkunsteducatie apart in nieuwe context 
 
Bevindingen 

In een nieuwe situatie op een vergelijkbare locatie en een vergelijkbaar voorzieningenniveau is een 
subsidie van € 976.000 niet toereikend. Er ontstaat dan een negatief resultaat, variërend van  
- € 404.000 in 2018 tot - € 310.000 in 2021.  
Als je uitwijkt naar een B-locatie en kiest voor een lager voorzieningenniveau dan lijkt deze subsidie 
toereikend (net passend) uitgaande van diverse betwistbare aannames onder meer rond 
activiteitenniveau en prijsstelling. Dit onderzoek is ontoereikend om hierover uitsluitstel te geven. 
 
Cijfermatige uitwerking van het scenario 

Voor deze opstelling is het relevant van welke locatie en voorzieningenniveau je uitgaat (zie ook 
hierna onder ‘aannames’).  
 

Op A1-locatie met hoog voorzieningenniveau 

(1A) 
Amateurkunsteducatie 
 Apart  

 In nieuwe context 

 A1-locatie  

 Hoog 
voorzieningenniveau 

 

 

Prognose  

*€1.000 

Prognose 

2017 

Prognose 

2018 

Prognose 

2019  

Prognose 

2020 

Prognose 

2021 

Amateurkunst      

Directe baten 1.553 1.558 1.700  1.767 1.767 

Directe lasten -1.555 -1.553 -1.660  -1.708 -1.708 

Huisvestingslasten: 

huur en servicekosten  

-1.133 -1.133 -1.133 -1.133 -1.133 

Algemene Overhead  -408 -353 -353 -353 -353 

Resultaat verhuur en 

horeca 

98 101 112 141 141 

Netto resultaat  -1.445 -1.380 -1.334 -1.286 -1.286 
 

 
 

Recapitulatie 
 
 
 

 

Recapitulatie incl. 

subsidie 

* €1.000 

Prognose 

2017 

Prognose 

2018 

Prognose 

2019  

Prognose 

2020 

Prognose 

2021 

Netto resultaat -1.445 -1.380 -1.334 -1.286 -1.286 

Subsidie 1.392 976 976 976 976 

Totaal resultaat -53 -404 -358 -310 -310 

Eigen vermogen 55 -349 -707 -1.017 -1.327 

 
 

 

Op B-locatie met laag voorzieningenniveau: indicatief rekenvoorbeeld 

We geven hier een zeer indicatieve schatting ter wille van goed inzicht in de theoretische 
bandbreedte en ten behoeve van benodigd vervolgonderzoek. Dit scenario leidt tot een besparing 
op ruimte en huurprijs/ servicekosten, maar er zijn ook minder inkomsten uit verhuur en horeca. 
Globaal geschat bedragen de totale kosten € 976.000. 
De vraag is echter wél of er doorwerking is op de omvang van de activiteiten aan 
amateurkunsteducatie, verhuurmogelijkheden, prijsstelling en extra incidentele kosten (huur grote 
ruimtes) en daarmee ook op de directe baten. Volgens de directeur van het Utrechts Centrum voor 
de Kunsten is dit zeer zeker het geval.  
Binnen het kader van dit onderzoek kunnen wij hier geen definitieve uitspraken over doen. 
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5.2 Amateurkunsteducatie in huidige context met extrapolatie huidige 

portfolio 
 
Bevindingen 

De plannen die in 2014 tot en met 2017 in gang zijn gezet, resulteren naar verwachting tot een 
negatief resultaat, van - € 350.000 in 2018 naar - € 200.000 in 2021. 
 
Cijfermatige uitwerking van het scenario 

(1A) 
Amateurkunsteducatie 
 Apart  

 Huidige context 
 (A1- locatie en hoog 
voorzieningenniveau) 

 

 

Meerjarenbegroting 

op hoofdlijnen UCK  

*€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Amateurkunst      

Directe baten 1.553 1.558 1.700  1.767 1.767 

Directe lasten -1.555 -1.553 -1.660  -1.708 -1.708 

Huisvestingslasten: 

huur en servicekosten  

-900 -900 -900 -900 -900 

Algemene Overhead  -408 -353 -353 -353 -353 

Resultaat verhuur en 

horeca 

98 101 112 141 141 

Netto resultaat  -1.212 -1.147 -1.101 -1.053 -1.053 

 
 

(2) 
Overige activiteiten 
waaronder 
onderwijseducatie 
 

 

Meerjarenbegroting 

op hoofdlijnen UCK  

*€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Overige activiteiten      

Diverse baten 1.160 1.185 1.269 1.373 1.373 

Diverse lasten -1.075 -1.076 -1.156 -1.208 -1.208 

Algemene Overhead -333 -288 -288 -288 -288 

Netto resultaat  -248 -179 -175 -123 -123 

 
 

 
 

Recapitulatie 
 
 
 

 

Recapitulatie incl. 

subsidie 

* €1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Totaal netto resultaat -1.460 -1.326 -1.276 -1.176 -1.176 

Subsidie 1.392 976 976 976 976 

Totaal resultaat -68 -350 -300 -200 -200 

Eigen vermogen 40 -310 -610 -810 -1.010 
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5.3  Amateurkunsteducatie in de huidige context met toekomstige groei aan 
activiteiten/ producten conform plannen van het UCK 

 
Bevindingen 

Zelfs als alle toekomstplannen van het Utrechts Centrum voor de Kunsten uitkomen, dan is er nog 
steeds sprake van een negatief resultaat, namelijk van -€ 510.000 in 2018, waarbij dit afloopt tot 
- € 45.000 in 2021. 
 
Financiële uitwerking van het scenario 

(1A) 
Amateurkunsteducatie 
 Apart  

 Huidige context 
(A1- locatie en hoog 
voorzieningenniveau) 

 

 

Meerjarenbegroting 

op hoofdlijnen UCK  

*€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Amateurkunst      

Directe baten 1.553 1.558 1.700  1.767 1.767 

Directe lasten -1.555 -1.553 -1.660  -1.708 -1.708 

Huisvestingslasten: 

huur en servicekosten  

-900 -900 -900 -900 -900 

Algemene Overhead  -408 -353 -353 -353 -353 

Resultaat verhuur en 

horeca 

98 101 112 141 141 

Netto resultaat  -1.212 -1.147 -1.101 -1.053 -1.053 
 

(2) 
Overige activiteiten 
waaronder 
onderwijseducatie 
 

 

Meerjarenbegroting 

op hoofdlijnen UCK  

*€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Overige activiteiten      

Diverse baten 1.160 1.185 1.269 1.373 1.373 

Diverse lasten -1.075 -1.076 -1.156 -1.208 -1.208 

Algemene Overhead -333 -288 -288 -288 -288 

Netto resultaat  -248 -179 -175 -123 -123 

 
 

(3B) 
Voorziene groei in 
activiteiten en 
producten conform 
plannen UCK 

 

Meerjarenbegroting 

op hoofdlijnen UCK  

*€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Nieuw (plannen UCK)      

Directe baten   587 880 1.103 

Directe lasten    -512 -749 -948 

Extra transitiekosten  -160    

Netto resultaat   -160 75 131 155 

 
 

Recapitulatie 

 

Recapitulatie incl. 

subsidie *€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Totaal netto resultaat -1.460 -1.486 -1.201 -1.045 -1.021 

Subsidie 1.392 976 976 976 976 

Totaal resultaat  -68 -510 -225 -69 -45 

Eigen vermogen 40 -470 -695 -764 -809 
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5.4 Amateurkunsteducatie in huidige context met benodigde groei aan 

activiteiten/ producten 
 
Bevinding 

Uitgaande van de huidige context is het voor het bereiken van een structureel gezonde exploitatie 
(inclusief een structurele subsidie van € 976.000) nodig, dat het Utrechts Centrum voor de Kunsten 
er in slaagt om extra activiteiten en/ of producten aan te bieden met een rendement van €1.240.000 
over de periode 2019-2021 (gemiddeld per jaar € 413.000) en daarna structureel per jaar € 200.000. 
 
Financiële uitwerking van het scenario 

(1A) 
Amateurkunsteducatie 
 Apart  

 Huidige context 
(A1- locatie en hoog 
voorzieningenniveau) 

 

 

Meerjarenbegroting 

op hoofdlijnen UCK  

*€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Amateurkunst      

Directe baten 1.553 1.558 1.700  1.767 1.767 

Directe lasten -1.555 -1.553 -1.660  -1.708 -1.708 

Huisvestingslasten: 

huur en servicekosten  

-900 -900 -900 -900 -900 

Algemene Overhead  -408 -353 -353 -353 -353 

Resultaat verhuur en 

horeca 

98 101 112 141 141 

Netto resultaat  -1.212 -1.147 -1.101 -1.053 -1.053 

 
 

(2) 
Overige activiteiten 
waaronder 
onderwijseducatie 
 

 

Meerjarenbegroting 

op hoofdlijnen UCK  

*€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Overige activiteiten      

Diverse baten 1.160 1.185 1.269 1.373 1.373 

Diverse lasten -1.075 -1.076 -1.156 -1.208 -1.208 

Algemene Overhead -333 -288 -288 -288 -288 

Netto resultaat  -248 -179 -175 -123 -123 

 
 

(3A) 
Benodigde groei aan 

activiteiten/ producten 
 

 

Benodigd resultaat 

*€1.000 

2017 2018  2019  2020 2021 

Netto resultaat   780 260 200 

 
 

Recapitulatie 
 

 

Recapitulatie incl. 

subsidie *€1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

Totaal netto resultaat -1.460 -1.326 480 60 0 

Subsidie 1.392 976 976 976 976 

Gewenst resultaat  -68 -350 480 60 0 

Gewenst vermogen 40 -310 170 230 230 
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Deel III: Bijlagen 
 
 

 Bijlage 1: Geactualiseerde begroting UCK 
 
Mede ten behoeve van dit onderzoek heeft het UCK een geactualiseerde begroting opgesteld 
(opgave 15 september 2017).  
NB het UCK gaat hierbij uit van een structurele subsidie voor amateurkunsteducatie van € 1.176.000 en 
incidentele subsidies van € 210.000 in 2018 en € 100.000 in 2019. 
 
 

Meerjarenbegroting op hoofdlijnen UCK  

*€ 1.000 

Prognose 

2017 

Begroting 

2018 

Begroting 

2019  

Begroting 

2020 

Begroting 

2021 

BESTAAND      

Amateurkunst      

Directe baten 1.553 1.558 1.700  1.767 1.767 

Directe lasten -1.555 -1.553 -1.660  -1.708 -1.708 

Bruto resultaat  -2 5  40 59  59 

Huisvestingslasten -900 -900 -900 -900 -900 

Algemene Overhead -408 -353 -353 -353 -353 

Netto resultaat Amateurkunst -1.310 -1.248 -1.213 -1.194 -1.194 

Directe baten Verhuur en horeca 386 390 411 469 469 

Directe lasten Verhuur en horeca -288 -289 -299 -328 -328 

Resultaat Verhuur en horeca 98 101 112 141 141 

Totaal resultaat Amateurkunst inclusief 

Verhuur en horeca 

-1.212 -1.147 -1.101 -1.053 -1.053 

Overig      

Diverse baten 1.160 1.185 1.269 1.373 1.373 

Diverse lasten -1.075 -1.076 -1.156 -1.208 -1.208 

Bruto resultaat 85 109 113 165 165 

Algemene Overhead -333 -288 -288 -288 -288 

Totaal resultaat Overig -248 -179 -175 -123 -123 

Totaal Bestaand      

Totaal Baten 3.099 3.133 3.380 3.609 3.609 

Totaal Lasten -4.559 -4.459 -4.656 -4785 -4.785 

Totaal resultaat Bestaand -1.460 -1.326 -1.276 -1.176 -1.176 

NIEUW (PLANNEN UCK)      

Directe baten   587 880 1103 

Directe lasten    -512 -749 -948 

Extra transitiekosten  -160    

Totaal resultaat nieuw   -160 75 131 155 

SUBSIDIE      

Subsidie verwacht/ gewenst (inclusief index) 1.245 1.386 1.276 1.176 1.176 

Subsidie overig 147     

Netto jaarresultaat -68 -100  75 131 155 

Eigen vermogen jaareinde 40 -60 15 146 301 
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 Bijlage 2: Frictie- en transitiekosten 
 
Vanuit de jaarrekeningen van het Utrechts Centrum voor de Kunsten is het volgende totaaloverzicht 
van de frictie- en transitiekosten af te leiden.  
 

Bron 

€ 

Totaal 2013 2014 2015 2016 2017/2018 

Volgens jaarrekening onder 

‘Transitiekosten/ frictie-

kosten (2013 onder totale 

kosten) 

 769.642  136.914  248.554  288.070  96.104  

Volgens jaarrekening 

Cultuurcampus (CC) 

83.000    83.000  

Stand ‘Voorziening Transitie 

eind 2016 

 254.661     254.661 

Stand ‘Voorziening 

Activiteiten CC’ eind2016 

 147.000     147.000 

Totaal jaarrekening 1.254.303      

Aanvullend nodig schatting 

19/09/17 voor 2017 en later 

€424.835. Gereserveerd eind 

2016 €254.661 en €147.00 is 

€401.661 

 23.174     23.174 

Totaal administratie/ opgaaf 

UCK 

1.277.477      

Aanvullende opgaaf UCK 

15/09/17 overcapaciteit/ 

leegloop scholen (in 

mindering op reguliere 

kosten) 

 350.000   175.000  175.000   

Aanvullende opgaaf UCK 

15/09/17 huisvesting/ 

verbouwing (in mindering op 

reguliere kosten) 

 284.000   142.000  142.000   

Totaal 1.911.477  136.914  565.554  605.070  179.104  424.835 
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 Bijlage 3: Uitgangspunten en aannames scenario’s 
 
Deze bijlage geeft de gehanteerde uitgangspunten en aannames bij de verschillende scenario’s. 
 

1 Amateurkunsteducatie apart in nieuwe context 
 
De context waarbinnen amateurkunsteducatie wordt uitgevoerd kan variëren afhankelijk van de 
locatie en het voorzieningenniveau. 
 

 Voorzieningen- 
niveau 

Locatie 
Hoog Basis 

A1-locatie 

(1) 
Huur: relatief zeer hoog 
Servicekosten: relatief zeer hoog 
Verhuurpotentieel: relatief zeer hoog  

(2) 
Huur: relatief hoog 
Servicekosten: relatief hoog 
Verhuurpotentieel: relatief hoog 

B-locatie 

(2) 
Huur: relatief laag  
Servicekosten: relatief laag  
Verhuurpotentieel: relatief laag  

(3) 
Huur: relatief zeer laag 
Servicekosten: relatief zeer laag 
Verhuurpotentieel: relatief zeer laag 

 
Het Utrechts Centrum voor de Kunsten UCK is te classificeren in het eerste kwadrant. Ligging aan 
Domplein Utrecht; goed onderhouden pand; meerdere theaterfaciliteiten. 
 

Op A1-locatie met hoog voorzieningenniveau 

Gehanteerde uitgangspunten en aannames bij dit scenario: 

 Activiteitenniveau, baten en directe lasten amateurkunst volgens meerjarenbegroting UCK. 

 Huisvestingslasten. Het huidige gebouw heeft een totaal oppervlak van 4.400 m2. Volgens het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten is een dergelijk oppervlak nodig voor het huidige niveau van 
dienstverlening. In Utrecht centrum is de huurprijs per m2 per jaar circa € 170 aar (exclusief BTW 
en servicekosten; bron: Website Renpart – indicatie huisvesting Utrecht Centrum). Voor het 
Utrechts Centrum voor de Kunsten is dit inclusief BTW € 206. Totaal € 906.000.  

 Servicekosten: stel 25% (bron: Website Highlevel Ondernemersforum, indicatie servicekosten 
huisvesting), is € 227.000. Totaal huisvestingslasten € 1.133.000 

 Overhead. Huidige niveau aanhouden (is als passend beschouwd door Berenschot in rapport juni 
2017). Op basis van opgaaf door het Utrechts Centrum voor de Kunsten 19/09/17 is dit 55%.  

 

Op B-locatie met laag voorzieningenniveau: indicatief rekenvoorbeeld 

Gehanteerde uitgangspunten en aannames bij dit scenario: 

 Omvang m2: 3.000 (reductie theaterruimte). 

 Prijs: € 125 per m2 (excl. BTW) / € 151 inclusief btw. Huur: € 453.000 (inclusief btw). 25 % 
servicekosten: € 113.000 standaard, met bovengemiddelde beheerslasten als gevolg van 90 uur 
openstelling per week: royaal geschat 1,5 maal 25 %: € 170.000 servicekosten. 

  

2  Amateurkunsteducatie in huidige context met extrapolatie huidig 

portfolio 
 
Gehanteerde uitgangspunten en aannames bij dit scenario: 

 Activiteitenniveau, baten en directe lasten amateurkunst volgens meerjarenbegroting Utrechts 
Centrum voor de Kunsten. 
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 Overige activiteiten en kosten: uitgangspunt bestaande portfolio situatie sept 2017 met 
extrapolatie/ reeds ingezette ontwikkelingslijn (dus geen nieuwe markten). 

 Huisvesting. Volledige huisvesting Domplein (4.400 m2) voor amateurkunst. Daarom ook alle 
verhuurinkomsten toe te rekenen aan amateurkunst (optimaliseren bezettingsgraad).  

 Overhead. Verdeling 55% amateurkunst; 45% cultuuronderwijs en projecten. 

 Verhuur en horeca: deze activiteiten zijn gericht op optimaliseren van inkomsten van 
amateurkunst (onder andere de bezettingsgraad). De kosten en baten toe te rekenen aan 
amateurkunst.  

 

3  Amateurkunsteducatie in huidige context met toekomstige groei aan 

activiteiten/ producten conform plannen UCK 
 
Gehanteerde uitgangspunten en aannames bij dit scenario: 

 Activiteitenniveau, baten en directe lasten amateurkunst volgens meerjarenbegroting Utrechts 
Centrum voor de Kunsten. 

 Overige activiteiten en kosten bestaande portfolio: situatie sept 2017 met extrapolatie/ reeds 
ingezette ontwikkelingslijn (dus geen nieuwe markten). 

 Overige activiteiten en kosten nieuwe portfolio: situatie sept 2017 plannen Utrechts Centrum 
voor de Kunsten gericht op nieuwe markten en producten. 

 Huisvesting. Volledige huisvesting Domplein (4.400 m2) voor amateurkunst. Daarom ook alle 
verhuurinkomsten toe te rekenen aan amateurkunst (optimaliseren bezettingsgraad).  

 Overhead. Verdeling 55% amateurkunst; 45% cultuuronderwijs en projecten. 

 Verhuur en horeca: deze activiteiten zijn gericht op optimaliseren van inkomsten van 
amateurkunst (onder andere de bezettingsgraad). De kosten en baten toe te rekenen aan 
amateurkunst.  

 

4  Amateurkunsteducatie in huidige context met benodigde groei aan 

activiteiten/ producten 
 
Gehanteerde uitgangspunten en aannames bij dit scenario: 

 De exploitatie is structureel gezond. Dit betekent dat het eigen vermogen minimaal € 230.000 is 
(bron: Commissie Advies UCK, 17 november 2015, pagina 18). 

 Activiteitenniveau, baten en directe lasten amateurkunst volgens meerjarenbegroting Utrechts 
Centrum voor de Kunsten. 

 Overige activiteiten en kosten bestaande portfolio: situatie sept 2017 met extrapolatie/ reeds 
ingezette ontwikkelingslijn (dus geen nieuwe markten). 

 Overige activiteiten en kosten nieuwe portfolio: deze bedrijfscomponenten moeten een netto 
resultaat opleveren zodat wordt voldaan aan het minimale bedrag van het eigen vermogen. 

 Huisvesting. Volledige huisvesting Domplein (4.400 m2) voor amateurkunst. Daarom ook alle 
verhuurinkomsten toe te rekenen aan amateurkunst (optimaliseren bezettingsgraad).  

 Overhead. Verdeling 55% amateurkunst; 45% cultuuronderwijs en projecten. 

 Verhuur en horeca: deze activiteiten zijn gericht op optimaliseren van inkomsten van 
amateurkunst (onder andere de bezettingsgraad). De kosten en baten toe te rekenen aan 
amateurkunst.  
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 Bijlage 4: Bronnen 
 

Gesprekspartners 
 

Dhr/ Mevr Voorletters Naam  Functie Organisatie 

Dhr. M. Borghgraef Controller/ Hoofd 

Financiën 

UCK 

Mevr. H. Van Dijk Bestuursadviseur Gemeente Utrecht 

Dhr. P. Grooten Directeur-bestuurder UCK 

Dhr. J. Kreijkamp Wethouder Gemeente Utrecht 

Mevr. I. Lourenz Beleidsmedewerker Gemeente Utrecht 

 
 

Schriftelijke bronnen 
 
Stukken raadsbesluit 

Gemeente Utrecht, Commissiebrief Toelichting aanvulling raadsvoorstel transitie cultuureducatie, 
24 april 2013 

Gemeente Utrecht, Ontwerp voorstel aan de raad Transitie Cultuureducatie van aanbod naar 
vraaggestuurd, 21 mei 2013 

Gemeente Utrecht, Financieel faseschema transitie cultuureducatie 
Gemeente Utrecht, Verslag openbare behandeling Voorjaarsnota 2017 en Verantwoording 2016 

door de Commissie Mens & Samenleving d.d. 13 en 14 juni 2017 
Gemeente Utrecht, motie (80) raad, juni 2017 second opinion UCK 
Stukken college aan raad 
Gemeente Utrecht, commissiebrief stand van zaken UCK, 28 september 2015 
Gemeente Utrecht, rapport commissie advies UCK (definitieve versie), 17 november 2015 
Gemeente Utrecht, Uitkomsten onderzoek externe commissie UCK, 3 december 2015 
Gemeente Utrecht, raadsbrief stand van zaken UCK, 18 mei 2017 
Gemeente Utrecht, beantwoording schriftelijke raadsvragen 2017, nummer 64, 27 juni 2017 
Gemeente Utrecht, Bijlage bij beantwoording SV 2017-64: quickscan aanvragen middelen 

cultuureducatie, 27 juni 2017 
 
Berichten UCK aan raad 

Utrechts Centrum voor de Kunsten, Stand van zaken en prognose UCK+uitdagingen 2018, 11 mei 
2017 

Utrechts Centrum voor de Kunsten, Aanvullende informatie op brief wethouder 18 mei inzake UCK, 
26 mei 2017 

Utrechts Centrum voor de Kunsten, Urgentie 13 juni 2017 
Utrechts Centrum voor de Kunsten, reactie UCK op antwoorden college schriftelijke vragen, 28 juni 

2017 
 
Correspondentie gemeente Utrecht richting UCK 

Gemeente Utrecht, Gedeeltelijke weigering van de subsidie aan het UCK vanaf 2014, 26 juni 2013 
Gemeente Utrecht, brief terugblik op een gesprek van 24 november 2013 en subsidie 2014, 17 

december 2013 
Gemeente Utrecht, brief met verleningsbeschikking 2014, januari 2014 
Gemeente Utrecht, brief reactie op stukken UCK n.a.v. beschikking 2014, 1 april 2014 
Gemeente Utrecht, brief reactie op transitiemonitor UCK juni 2014, juni 2014 
Gemeente Utrecht, brief reactie monitor 2e kwartaal 2014, 14 oktober 2014 
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Gemeente Utrecht, brief verleningsbeschikking 2015, 23 december 2014 
Gemeente Utrecht, brief verleningsbeschikking aanvullende subsidie 2015, 15 december 2015 
Gemeente Utrecht, besluit verlening subsidie UCK 2017, 24 december 2016 
 
Correspondentie UCK 

Doorlichting van het UCK, definitief rapport Berenschot, december 2011 
Samenvatting rapport Berenschot, oktober 2011 
Uitwerking voorstel BMC, Naar een nieuwstelsel voor cultuureducatie Utrecht, 23 december 2012 
UCK, Aanvraag subsidies gemeentes 2013 t/m 2016 
Transitiemonitor kwartaal 1 t/m 4 2014 
UCK, Nieuwe basis voor het UCK 2014-2017, 14 maart 2014 
UCK, brief aan gemeente, betreft overgang UCK naar CCU, 14 april 2014 
UCK, Nieuwe basis voor het UCK, Strategisch beleidsplan 2015-2018, 9 februari 2015 
Memo BMC, reactie 4e kwartaalmonitor 2014 UCK, 13 mei 2015 
UCK, Toelichting begroting UCK 2016, 30 september 2015 
UCK, brief aan wethouder Kreijkamp inzake UCK begroting 2017 en doorkijk 2018, 1 november 2016 
UCK, begroting 2017, 30 oktober 2016 
UCK, begroting 2018, 31 augustus 2017 
Berenschot, rapport Quick scan UCK, 22 juni 2017  
Dr. R. van de Kolk, Een korte historie m.b.t. motivatie fusie 1998, 11 september 2017 
Plan van aanpak/ meerjarenbegroting 2018-2022 versie 8, 15 september 2017 
UCK, Geactualiseerd meerjarenoverzicht 2013 – 2018, 17 september 2017 
 
Beleidsnota’s-Programmabegroting-jaarstukken gemeente 

Gemeente Utrecht, Actualisering van de cultuurvisie 2012-2022 Open ruimte, mei 2013 
Gemeente Utrecht, Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017-2020, september 2016 
Gemeente Utrecht, Jaarstukken bestuurlijk kader, cultuur en onderwijs, mei 2017 
Gemeente Utrecht, subsidiestaat 2017, mei 2017 
Gemeente Utrecht, Advies commissiecultuurnota 2017-2020, mei 2016 
Gemeente Utrecht, Open ruimte, cultuurvisie 2012-2020 
Gemeente Utrecht, programmabegroting 2017 
Gemeente Utrecht, Creative lijnen Uitgangspuntennotitie, cultuurnota 2017-2020 
 
Jaarrekening en jaarverslagen / Beoordelingen UCK 

UCK, Jaarrekening 2013 
UCK, Jaarrekening 2014 
UCK, Jaarrekening 2015 
UCK, Jaarrekening 2016 
Hobéon, Certificeringsrapport UCK, 2015 
KTO voorjaar 2015  
KTO Voorjaar 2015 MUZIEK Totaalrapportage 
Rapportage in excel Klanttevredenheidsonderzoek najaar 2014 DANS 
Rapportage in Excel Klanttevredenheidsonderzoek najaar 2014 TOTAAL RAPPORT 
 
Juridische procedures documentatie 

Beroep op besluit 15-04-2014 
Beroepschrift 13-04-2015 
Beroepschrift 23-06-2014 
Beslissing op bezwaar 09-04-2014 
Bezwaar gemeente subsidiebeschikking 2014, 25-02-2014 
Bezwaar op beschikking 2015 stadhouders 12-01-2015 
Bezwaar op beschikking gemeente 12-05-2014 
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Bijlage bij beroepschrift 23-06- 2014 
Brief UCK aan de raad van state 25-08-2015 
Stukken voor hoorzitting brief nadere stukken en bijlagen 25-11-2014 
Uitspraak op beroep UCK 10-02-2015 
Uitspraak Raad van State 18-11-2015 
Verweer College 31-06-2014 
 
Overige bronnen 

Renpart, website, indicatie huurprijs huisvesting Utrecht centrum 
Highlevel ondernemersforum, website, indicatie servicekosten huisvesting 
 
 
 



Ir J. (Jeroen) Kreijkamp 

Wethouder voor Financiën, Economische zaken, Onderwijs,  

Internationale zaken, Citymarketing, Wijken Overvecht en Oost 

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl 

  

 

  

  

Aan de gemeenteraad 

 

   

 

Behandeld door I.J. Lourenz Datum 27 september 2017 

Doorkiesnummer 030 - 28 62651 Ons kenmerk 4826145 

E-mail i.lourenz@utrecht.nl Onderwerp Sector scan cultuureducatie 

Onderwijs Bijlage(n) 1 Beleidsveld 

Uw kenmerk  Verzonden  

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

Bij beantwoording (27juni jl.) van Schriftelijke Vragen 64 ‘Financiële houdbaarheid UCK’ is als bijlage 

de quick-scan cultuureducatie meegestuurd. De quickscan was nog niet compleet en bij de 

beantwoording is toegezegd dat u eind september een sector scan ontvangt. In de bijlage vindt u deze 

sector scan cultuureducatie.  

De scan geeft een beeld van het veld van culturele instellingen waar scholen aanbod afnemen en hun 

rol binnen cultuureducatie. Het toont aan dat Utrecht een divers veld aan aanbieders heeft, naast het 

UCK. Zij spelen steeds beter in op de vraag van scholen.  

Zoals in de beantwoording op de schriftelijke vragen al is aangegeven, verwachten wij dat andere 

culturele instellingen voldoende potentie en aanbod hebben om de rol van het UCK over te nemen als 

het UCK zou wegvallen.  
 

De voorliggende sector-scan is niet te verwarren met de sector-analyses zoals die door de afdeling 

cultuur worden geïnitieerd. Die analyses hebben als doel:  

-˜  integrale afwegingen te faciliteren;  

-˜  gewenste ontwikkelingen scherp te formuleren;  

-˜  impact van nieuw beleid en gemeentelijke middelen inzichtelijk te maken. 

De sector analyse amateurkunsteducatie verschijnt eind dit jaar, de sector analyse cultuureducatie in 

het voorjaar 2018. 

 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jeroen Kreijkamp 

 



    

 

MEMO 
 

 

Datum 14 december 2017 

Behandeld door I.J. Lourenz 

Doorkiesnummer 030 - 28 62651  

E-mailadres i.lourenz@utrecht.nl 

Kenmerk 5006358/20171212 

Onderwerp Aanvullend onderzoek op de sectoranalyse naar rol en positie UCK in 

veld van Amateurkunst 

Beleidsveld Onderwijs  

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Naar aanleiding van uw vragen in de commissievergadering van  16 november jl. informeren wij u over 

wat er in het aanvullende deel over UCK onderzocht wordt. 

Aanvullend op de sectoranalyse amateurkunst wordt onderzoek gedaan naar de rol en positie van het 

UCK in het veld van Amateurkunst. De sectoranalyse Amateurkunst rapporteert niet op 

instellingsniveau. Het aanvullend onderzoek is  een gedetailleerde uitzondering hierop.  

 

In de bijlage vindt u de vragen die beantwoord worden over de rol en positie van het UCK. De notitie 

geeft ook weer hoe dit aanvullend onderzoek samenhangt met het onderzoek voor de sector analyse 

Amateurkunst. De vraagstelling is afgestemd met de RvT en de directeur/bestuurder van het UCK. Het 

onderzoek loopt en de opdracht is verstrekt. 

De bouwstenen voor het verdiepende deel over het UCK worden mede geleverd door de uitkomsten van 

de sectoranalyse Amateurkunst. Enkele onderdelen zoals de benchmark zijn al gestart, maar andere 

vragen kunnen pas beantwoord worden nadat het onderzoek voor de sectoranalyse is afgerond. 

Daarnaast is er ook tijd voor een zorgvuldige afstemming met het UCK nodig. Dit heeft tot gevolg dat 

het aanvullende onderzoek in de tweede week van februari wordt opgeleverd en niet eind januari. 

 

Daarnaast willen wij u graag informeren dat zowel het onderzoek voor de sectoranalyse als de 

aanvullende opdracht wordt uitgevoerd door BMC. BMC heeft de aanbesteding voor de sectoranalyse al 

eerder gegund gekregen en de aanvullende opdracht hangt daar mee samen.  

Op dit moment is een medewerker van BMC lid van de raad van toezicht van het UCK en is een andere 

medewerker van BMC lid van de RvT van Zimhic. Daarnaast is een van de onderzoekers eerder 

betrokken geweest bij de advisering van de gemeente over de stelselwijziging cultuureducatie.  

Alle betrokkenheid is besproken met de betrokken partners en via protocol is geregeld dat de 

medewerkers van BMC die ook lid zijn van een RvT van een culturele instelling geheel buiten dit 

onderzoek blijven. 

Er is overwogen om de twee opdrachten te scheiden om elke schijn van verstrengeling te vermijden. 

Wij hebben hiervan afgezien om verdere vertraging en verlies van kennis te voorkomen. We hebben 

vertrouwen in de afspraken die zijn gemaakt. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jeroen Kreijkamp 

Wethouder Onderwijs 

  



Bijlage 
 
Aanvullende opdracht  op Sectoranalyse Amateurkunst (actieve en passieve participatie) -UCK 
 
Achtergrond 

Afdeling cultuur ontwikkelt sectoranalyses voor alle disciplines met als doel het faciliteren van  het maken van 
integrale afwegingen van plannen, maar ze dienen ook als basis voor het scherp formuleren van gewenste 
ontwikkelingen en impact van nieuw beleid en inzet van gemeentelijke middelen 
 
In de vraagstukken rondom het UCK en naar aanleiding van het onderzoek van de raad is in de commissie M&S 
van 5 oktober jl. toegezegd  besluitvorming over rol en positie van het UCK te betrekken bij de uitkomsten van de 
sectoranalyse amateurkunst van de afdeling cultuur. Deze sectoranalyse was al aanbesteed . Besloten is een 
aanvullende opdracht  op de sectoranalyse te geven.  
 
1. Wat omvat de Sectoranalyse Amateurkunst (actieve en passieve participatie) 
 
 
Amateurkunst algemeen ;  keten van beoefening, presentatie(uitvoering), productie  

individuen, verenigingsleven, stichtingen, projectorganisaties, en  
talentontwikkeling 

 
Amateurkunst(cultuur)educatie; buitenschools/binnenschools, in relatie tot o.a. het verenigingsleven, 

wijkcultuurhuizen, en cursusaanbod voor verschillende doelgroepen en  
 
Kunst in de wijk; specifiek door culturele zaken gesubsidieerde wijkcultuurhuizen,  

burgerinitiatieven die in soort gelijke voorzieningen (amateur)kunst                                              
activiteiten organiseren en  community art   

 
2. Aanvullende opdracht 
 
Hoofdvraag 

a) Onderzoek te doen naar de rol en positie van het UCK in het veld van Amateurkunsteducatie  
b) Een benchmark uit  te voeren naar de rol en positie van vergelijkbare instellingen in het veld van 

amateurkunsteducatie in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag of eventueel andere 100.000 plus 
gemeenten. 

 
Bestaande vragen en nadere concretisering van de hoofdvraag; 

De huidige offerte  wat betreft de sectoranalyse Amateurkunst verdeelt het rapport in een inventariserend deel en 
een waarderend deel en onderscheidt  4 deelvragen. Voor de volledigheid zijn hieronder alle 4 de deelvragen 
weergegeven. Aanvullend op de bestaande opdracht vragen wij bij deelvraag 1 en 3 specifiek te maken wat de rol 
en positie van het UCK in dit veld is en welke waarde specifiek het UCK vertegenwoordigt. 
 
Deelvraag 1: 
 Inventarisatie  
Hoe ziet de sector Amateurkunst eruit? ( Op verzoek van de gemeente wordt de binnenschoolse cultuureducatie niet in 

deze sectoranalyse meegenomen) .  
- Wat is het beeld dat we kunnen krijgen van de (groepen) Utrechtse amateurkunstenaars? Wie zijn het, 

hoeveel zijn het er, waar zitten ze en wat doen ze?  

- Wat is het beeld van de culturele infrastructuur van amateurkunst? Welke organisaties zijn hierin actief, 
wat is hun aanbod en welke voorzieningen en faciliteiten zijn aanwezig?  

- Hoe verloopt de financiering van amateurkunst? Welke subsidies zijn beschikbaar, welke private 
geldstromen zijn er en wat dragen amateurkunstenaars zelf bij?  

 
Besteed in ieder geval aandacht aan:  

- belangrijkste aanbieders, bereik, doelgroepen, matching vraag-aanbod en rol in de keten);  

- wijkcultuurhuizen (doelgroepen, publiek, aandacht voor amateurkunst en samenwerkingen);  

- samenwerking en relaties tussen amateurkunstorganisaties en initiatieven;  

- talentontwikkeling;  

- publieksontwikkeling;  

- organiserend vermogen;  

- diversiteit;  

- amateurkunstactiviteiten die disciplines, genres of sectoren overstijgen.  
 



Deelvraag 2:  
Trends & ontwikkelingen amateurkunst  

- Welke trends & ontwikkelingen spelen er in de amateurkunst in Nederland?  

- Welke trends & ontwikkelingen spelen er in de Utrechtse amateurkunst en hoe verhouden die zich tot 
het landelijke beeld?  

- Hoe verhouden de trends & ontwikkelingen in de Utrechtse amateurkunst zich tot die van de andere G4-
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag)?  

 
Deelvraag 3: 
Waardebepaling  

- Wat is de artistieke waarde van amateurkunst in Utrecht?  

- Wat is de maatschappelijke waarde van amateurkunst in Utrecht?  

- Wat is de economische waarde van amateurkunst in Utrecht?  
 
Deelvraag 4: 

 Kansen en bedreigingen  
- Welke kansen en bedreigingen zijn er voor de ontwikkeling van de Utrechtse sector amateurkunst in het 

algemeen en voor de deelterreinen Kunst in de wijken en Amateurkunsteducatie in het bijzonder?  

- Zoom hierbij in ieder geval in op de kansen en bedreigingen voor samenwerking en verbinding binnen 
de sector zelf, maar ook op samenwerking en verbinding met partners en initiatieven buiten de sector.  

- Voorzie de kansen en bedreigingen van mogelijke oplossingsrichtingen, goede praktijkvoorbeelden en 
eventuele prioritering. Betrek hierbij ook de stakeholders in het veld.  

 
Rol en positie UCK 

In de hierboven beschreven sectoranalyse wordt niet op instellingsniveau gerapporteerd.  Aanvullend hierop 
vragen wij (in een apart document) in deelvraag 1 en 3 de rol en positie van het UCK (dus op instellingsniveau) 
t.o.v. het veld wel te omschrijven en hierbij ook de relatie te leggen naar de kansen en bedreigingen voor de 
amateurkunstsector (vraag 4).  

Mogelijk te beantwoorden vragen zijn:  
- Wat is het aanbod van het UCK ( type, aantal, vorm) 
- Op welke locaties wordt het aangeboden en waarom daar 
- Wat is het bereik (kinderen, jongeren, volwassen) per locatie en totaal  
- Welke tarieven worden gehanteerd.  
- Wijkt het aanbod van het UCK af en/of is het aanvullend op dat van andere aanbieders en zo ja op 

welke onderdelen 
- Heeft het UCK expertise in huis die anderen niet hebben 
- Voert het UCK activiteiten uit die andere aanbieders niet doen b.v. deelnemen aan netwerken 
- Werkt het UCK samen en zo ja met wie, hoe en waarom  
- Is de rol en positie en het aanbod van het UCK in overeenstemming met het subsidiebudget voor 

amateurkunsteducatie dat ze ontvangen 
- Als dat niet zo is met welke rol en positie zou dat wel in overeenstemming kunnen zijn. 
- Is de rol en positie die het UCK zichzelf toe kent gewenst door de cursisten/gebruikers. 
- Zo ja welke aanvulling  op de bestaande opdracht zou mogelijk nodig zijn om die rol en functie wel 

te kunnen vervullen.. 
- Zo nee, welke rol en positie is dan gewenst en mogelijk 

 
  
Bench mark 

- Maak een vergelijking  met de  G4 en mogelijk als het zinvol is in andere 100.000 plus gemeenten 
gevestigde soortgelijke instellingen als het UCK. Waarbij wordt aangegeven in hoeverre  het stelsel 
waarin de organisatie moet functioneren ook vergelijkbaar  is.  Betrek hierbij o.a. organisatiedoelstelling, 
rol en positie, waarde en organisatievorm en structuur 
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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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1. Inleiding 
 

1.1 Opdrachtformulering 
 

De gemeente Utrecht en de Raad van Toezicht van het Utrechts Centrum voor de Kunsten 

(hierna: het UCK) hebben Deloitte Consulting B.V. de opdracht gegeven om in samenwerking 

met het UCK een notitie op te stellen. De hoofdvraag hierbij is als volgt: 

Stel een notitie op omtrent de liquiditeitspositie en de (minimaal) benodigde 

exploitatiesubsidie van het UCK voor de komende 8 maanden.  

De notitie dient inzicht te geven in de onvermijdbare kosten (bijvoorbeeld personele kosten), 

eventuele harde verplichtingen die reeds zijn aangegaan door het UCK (bijvoorbeeld afspraken 

die voortvloeien uit de programmering) voor de komende 8 maanden en waar zich eventuele 

keuzes voordoen om kosten waar nodig te beperken.1 

Deze notitie is een co-productie van het UCK en de adviseurs van Deloitte Consulting B.V. Daarbij 

is gebruik gemaakt van het strategisch beleidsplan 2015-2018 van het UCK, de vastgestelde 

begroting 2018 “met toelichting ten behoeve van de gemeente” d.d. 31 augustus 2017, het 

concept plan van aanpak “Naar een duurzaam UCK”. Verder is ook de rapportage “Second 

opinion naar het Utrechts Centrum voor de Kunsten en het gemeentelijk beleids- en subsidie-

kader”, opgesteld door Partners+Pröpper voor de gemeenteraad van Utrecht d.d. 25 september 

2017, bestudeerd.  

1.2 Leeswijzer 
 

Het tweede hoofdstuk gaat in op enerzijds het palet aan producten en diensten van het UCK aan 

de hand waarvan een nadere aanscherping heeft plaatsgevonden van de prognose 2017 en de 

vastgestelde begroting 2018. Anderzijds gaat het hoofdstuk in op de (financiële) 

operationalisering van het huidige serviceniveau van het UCK. In het derde hoofdstuk wordt een 

actueel liquiditeitsoverzicht weergegeven als vertrekpunt van de huidige financiële situatie bij 

het UCK. In het vierde hoofdstuk vindt een analyse plaats van de financiële operationalisering 

van het serviceniveau van het UCK en het liquiditeitsoverzicht teneinde de (minimaal) benodigde 

exploitatiesubsidie van het UCK voor de komende 8 maanden te kunnen bepalen. Tevens wordt 

in dat hoofdstuk een conclusie getrokken en keuzes voorgelegd welke additionele subsidie voor 

het UCK nodig is.  

  

                                                           
1 Teneinde de ‘komende 8 maanden’ flexibel te kunnen duiden, is zowel de jaarschijf 2017 (deels realisatie en 
deels prognose) alsook de jaarschijf 2018 (prognose ofwel begroting) doorgerekend. Hiermee is een zekere 
flexibiliteit ontstaan ten aanzien van het bepalen vanaf welke datum deze 8 maanden ingaan. 
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2. Nadere uitwerking huidige serviceniveau UCK 
 

2.1 Introductie 
 

Het UCK kent een breed palet aan producten en diensten. In haar strategisch beleidsplan 2015-

2018 is dit nader omschreven: 

Vertaald naar activiteiten, komt het palet aan producten en diensten van het UCK neer op de 

driedeling Amateurkunsteducatie, Cultuuronderwijs en de Winkel. 

De activiteiten binnen het huidige serviceniveau van het onderdeel Amateurkunsteducatie zijn:  

 Verzorgen van divers kwalitatief aanbod voor verschillende doelgroepen, vanuit de 

vraag die gesteld wordt. 

 Ontwikkelen van lessen en cursussen met herkenbare inhoudelijke opbouw, samenhang 

tussen deelnemen, leren, reflecteren, produceren, presenteren en aandacht voor 

verbinding binnenschools-buitenschools. 

 Realiseren van een geprogrammeerd aanbod.  

 Faciliteren van aanbod van cultureel ondernemers 

 Investeren in inhoudelijke innovatie gericht op specifieke doelgroepen, excellente 

talentontwikkeling en digitalisering. 

 Ontwikkelen van projecten waarin samenwerking wordt gezocht met nieuwe partners.  

 Bereiken van tenminste 5.000 amateurkunstbeoefenaars.  

Het huidige serviceniveau van Cultuuronderwijs betekent het volgende:  

 Adviseren, voorbereiden en uitvoeren van cultuureducatiebeleid, faciliteren en 

samenwerken. 

 Ontwikkelen van onderwijsprogramma’s met herkenbare inhoudelijke opbouw, 

samenhang tussen deelnemen, leren, reflecteren, produceren, presenteren en 

deskundigheidsbevordering professionals.  

 Geven van gerichte aandacht aan verbinding binnenschools-buitenschools. 

 Implementeren van de MuziekRoute en het onderzoeken van verbreding hierin naar 

andere stadsdelen. 

 In samenwerking realiseren van het implementatietraject Creatief Vermogen.  

 Ontwikkelen van projecten, zo mogelijk in samenwerking. 

 Bereiken van jaarlijks 18.000-23.000 leerlingen.  

Het UCK hanteert drie ondernemende onderdelen in de organisatie, te weten: 

 De afdeling Amateurkunst die vorm geeft aan een geprogrammeerd aanbod voor De School en De 

Academie. Dit aanbod bestaat uit de kunstdisciplines muziek, dans, musical, theater, schrijven, 

fotografie en digitale media. 

 De afdeling Cultuuronderwijs die vorm geeft aan een geprogrammeerd aanbod voor De School voor 

het onderwijs. 

 De Winkel. Hierin worden ondergebracht de commerciële verhuur, het faciliteren van het initiatief 

van cultuureducatie ondernemers (onder andere beeldend) en het aanbod voor bedrijven en 

instellingen. 

Uit: “Nieuwe Basis voor het UCK”, Strategisch beleidsplan 2015-2018 
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 Samenwerken met tenminste een groot deel van de bassischolen (meer dan 50%) en 

met kleiner deel (minimaal 35%) van het voorgezet onderwijs.  

De huidige activiteiten met betrekking tot de Winkel betreffen: 

 Aanbieden platformfunctie voor cultuurondernemers. 

 Verzorgen commerciële verhuur en ruimtes. 

 Uitvoeren inhoudelijk aanbod op voor bedrijven en instellingen. 

In de begroting 2018 en in het concept plan van aanpak “Naar een duurzaam UCK” wordt 

gesproken over “spoor 1” en “spoor 2”. Het “spoor 1” betreft de huidige activiteiten op gebied 

van Amateurkunsteducatie, Cultuuronderwijs en de Winkel. Er wordt in “spoor 1” geen rekening 

gehouden met eventuele nieuwe plannen en vergaande investeringen. Het “spoor 2” betreft 

volledig nieuwe plannen. Dit behelst onder andere de verbreding van de verhuurfunctie, 

introductie van bedrijfsarrangementen en uitbreiding van horecagelegenheid. 

Het uitgangspunt van voorliggende notitie is dat er gekeken wordt naar het huidige 

serviceniveau. Dit betekent dat alleen “spoor 1” wordt meegenomen in de berekeningen en 

“spoor 2” buiten beschouwing wordt gelaten.  

2.2 Uitdieping exploitatie UCK 2017 en 2018  
 

De basis voor onze analyse vormt de vastgestelde begroting 2018 “met toelichting ten behoeve 

van de gemeente” d.d. 31 augustus 2017. Hierbij is uitgegaan van de Amateurkunsteducatie, 

Cultuuronderwijs en de Winkel in de huidige context, dus binnen het huidige serviceniveau.  

Validatie prognose 2017 

In de oorspronkelijke begroting 2017 is het UCK uitgegaan van een financieel resultaat van € 0. 

In de Transitiemonitor UCK 2014-2017 2e kwartaal 2017 zijn de realisatiecijfers tot en met juni 

2017 opgenomen. Daarin wordt aangegeven dat de prognose van het financieel resultaat naar 

-  € 69.000 beneden is bijgesteld. Dit heeft een aantal oorzaken:  

 De verdeling van de overbruggingssubsidie Leidsche Rijn/Cultuurcampus is anders 

toegepast. Er is een groter deel toegerekend aan 2016 in plaats van 2017.  

 Het resultaat op Amateurkunsteducatie (schooljaar 2016-2017) loopt achter op 

begroting. 

 Er is een tijdelijke uitbreiding gedaan op de personeelskosten voor ondersteuning om 

het serviceniveau op peil te houden. Het betreft hier met name de uitvoerende functies 

bij facilitair (huisvesting) en de Winkel. Deze laatste functie brengt op termijn ook 

hogere opbrengsten met zich mee. 

 Parallel zijn voor 2017 additionele bezuinigingsmaatregelen genomen door het UCK. Het 

betreft de (tijdelijke) opvang van de aansturing op facilitair binnen de formatie en het 

eerder verkleinen van de directie die oorspronkelijk voor 2018 was begroot. 

Voor de resterende maanden van 2017 (november en december) zijn geen substantiële 

vermijdbare kosten geconstateerd die invloed hebben op het huidige serviceniveau (“spoor 1”). 

Wel is geconstateerd dat bij de totstandkoming van de inmiddels vastgestelde begroting 2018 

geen rekening is gehouden met op dat moment nog niet voorziene transitiekosten ad € 100.000. 

Deze kosten betreffen een overloop van afvloeiingskosten uit 2017 met betrekking tot de 
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reorganisatie. Dit zijn kosten die reeds in 2017 bekend zijn geworden, maar die zich echter in 

2018 zullen voordoen waarbij het exacte moment niet met zekerheid is aan te geven. Op basis 

van het voorzichtigheidsbeginsel is het devies van de accountant van het UCK hiervoor een 

voorziening op te nemen. Deze voorziening dient in 2017 te worden opgenomen. Dit heeft als 

gevolg dat het resultaat 2017 daalt van - € 69.000 naar - € 169.000. Het eigen vermogen daalt van 

€ 40.000 (positief) naar - € 60.000 (negatief).  

Validatie prognose 2018 

De vastgestelde begroting 2018 “met toelichting ten behoeve van de gemeente” d.d. 31 

augustus 2017 is enerzijds geactualiseerd naar de laatste stand van zaken en anderzijds 

inhoudelijk beoordeeld op de onderbouwing van opgenomen posten. Hiertoe heeft een 

verdiepingsslag plaatsgevonden.  

De volgende verschillen worden geconstateerd tussen de gegevens uit vastgestelde begroting 

2018 en laatste stand van zaken:  

1. Lasten categorie: in de begroting 2018 is geen rekening gehouden met additionele 

transitiekosten ad € 100.000. Deze waren op dat moment niet voorzien. In de 

actualisatie zijn deze daarom toegevoegd. De additionele transitiekosten betreffen 

een overloop van de afvloeiingskosten van medewerkers uit 2017 als gevolg van de 

reorganisatie. Een voorziening van € 100.000 (ultimo 2017) zal hiertoe worden 

opgenomen, waartegen de kosten in 2018 zullen wegvallen.  

2. Lasten categorie: in de vastgestelde begroting 2018 is rekening gehouden met 

innovatie/ ontwikkeling in “spoor 1” (€ 60.000) ten behoeve van additionele 

omzetontwikkeling. Dit gaat onder andere om het vergroten van marktaandeel 

Amateurkunsteducatie. Daarnaast is rekening gehouden met “spoor 2” (€ 100.000). 

Dit zijn nieuwe ontwikkelingen met name gericht op versterking van de activiteiten 

(onder andere de verhuurfunctie) van de Winkel. Met betrekking tot “spoor 1” 

wordt het bedrag ad € 60.000 wel meegenomen vanwege het feit dat dit betrekking 

heeft op het instandhouden van het huidige serviceniveau. De kosten voor “spoor 2” 

betreffen vermijdbare kosten aangezien deze betrekking hebben op een verdere 

doorontwikkeling van het UCK. Deze kosten ad € 100.000 worden in voorliggende 

notitie buiten beschouwing gelaten. 

3. Baten categorie: in de begroting 2018 zijn naast de lumpsum subsidie van € 976.000 

ook aanvullende lumpsum subsidiebedragen meegenomen ten behoeve van 

innovatie/ontwikkeling “spoor 1” en “spoor 2” en structurele aanvulling op de 

lumpsum subsidie (respectievelijk € 150.000 en € 200.000). Het UCK kan op dit 

moment niet met zekerheid aangeven welke subsidiebedragen zij eventueel 

aanvullend voor 2018 zullen ontvangen. Derhalve is het niet reëel om deze baten 

mee te nemen in de begroting 2018. Voor deze notitie wordt dus enkel gerekend 

met het bekende lumpsum subsidie bedrag van € 976.000. De overige bedragen 

worden buiten beschouwing gelaten. 

Met bovenstaande correcties is voor 2018 een reële begroting opgesteld die toeziet op het 

borgen van het huidige serviceniveau (“spoor 1”) van het UCK. Daarnaast is het resultaat en het 

eigen vermogen van 2017 bijgesteld, omdat er een voorziening is gevormd voor de 

transitiekosten ad € 100.000.   
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Een geactualiseerd overzicht voor wat betreft de prognose 2017 en begroting 2018 komt 

daarmee neer op: 

 

Het financieel resultaat vanuit de actualisatie komt uit op  -  € 410.000 in 2018. Hierdoor daalt 

het eigen vermogen van het UCK verder tot een bedrag van -  € 470.000 aan het einde van dat 

jaar. 

 

  

Meerjarenbegroting op 

hoofdlijnen UCK *€1.000 

 Prognose 

2017 

 Begroting 

2018 

 Prognose 

2017 

 Begroting 

2018 

 Amateurkunsteducatie

 Directe baten 1.553 1.568 1.553 1.558

 Directe lasten -1.555 -1.555 -1.555 -1.553

 Huisvestingslasten: huur en servicekosten -900 -890 -900 -900

 Algemene Overhead -408 -363 -408 -353

 Resultaat verhuur en horeca 98 103 98 101

 Netto resultaat -1.212 -1.137 -1.212 -1.147

 Overige activiteiten 

 Diverse baten 1.160 1.185 1.160 1.185

 Diverse lasten -1.075 -1.077 -1.075 -1.076

 Algemene Overhead -334 -297 -333 -288

 Netto resultaat -249 -189 -248 -179
 

 Totaal netto resultaat -1.461 -1.326 -1.460 -1.326

 Subsidie 1.245 1326 1.245 976

Overbruggingssubsidie 147 147

Innovatiekosten spoor I -60

Voorziening toegenomen frictielasten -100 100

Incidentele frictiekosten -100

 Totaal resultaat -69 0 -169 -410

 Eigen vermogen 40 40 -60 -470

Vastgestelde begroting met 

toelichting ten behoeve van 

gemeente Utrecht

31-8-'17

Bijgestelde begroting 

per 20-10-'17

Amateurskunsteducatie

- Apart

- Huidige context (locatie en 

hoog voorzieningenniveau

Onderwijseducatie en overige 

activiteiten

Resultaat incl. subsidie en 

incidentele kosten
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3. Liquiditeitsoverzicht UCK 2017 en 2018 
 

3.1 Introductie 
 

Om een actueel inzicht te krijgen in de financiële positie van het UCK is er naast de 

exploitatiebegroting (hoofdstuk 2) ook een liquiditeitsoverzicht opgesteld. Er is een overzicht 

voor 2017 alsook voor 2018 opgesteld, waarbij de ontvangsten en betalingen op maandbasis tot 

en met december 2018 zijn weergegeven. Op die manier is het verloop van de liquiditeitspositie 

gedurende gehele jarenschijven te zien. 

De uitgangspunten bij bovengenoemde liquiditeitsoverzichten zijn: 

 In de prognose zijn geen (vervangings-)investeringen opgenomen, omdat 

verondersteld wordt dat dit vermijdbare kosten zijn. 

 Inzake de debiteuren productinkomsten / overige omzet is een betalingstermijn van 

30 dagen gehanteerd. 

 In 2016 is van de gemeente Utrecht een eenmalige bijdrage ontvangen van  

€ 230.000 inzake de CultuurCampus. Hiervan is € 83.000 toegewezen aan boekjaar 

2016. Het restant ad € 147.000 is ultimo 2016 gereserveerd voor 2017. Vanwege het 

feit dat vrijval van deze voorziening geen liquiditeitseffect heeft, is deze bate 

gecorrigeerd door in december 2017 een last op te nemen onder de post ‘betalingen 

overloop’ in december 2017. Deze posten vallen dus tegen elkaar weg. 

 De overige bedragen onder ‘betalingen overloop’ betreffen afvloeiingskosten van 

medewerkers met betrekking tot de transitiekosten. 

 Voor de transitiekosten ad € 100.000 in mei 2018 is in 2017 een voorziening 

getroffen. Deze posten vallen tegen elkaar weg, omdat de vrijval van de voorziening 

geen liquiditeitseffect heeft.  

 Onder de overige bedrijfskosten vallen de huisvestingskosten, organisatiekosten, 

ICT-kosten en activiteitenkosten. Hiervoor is een betalingstermijn van 4 weken 

gehanteerd. 

 Met de innovatie/ontwikkeling van “spoor 1” ad € 60.000 is rekening gehouden. Dit 

is verwerkt in de betaalde personeelslasten en de betaalde bedrijfskosten. 

 De product- en overige inkomsten zijn opgenomen op basis van het seizoenspatroon 

over de jaren 2015, 2016 en 2017. 

 Bij de lonen en salarissen is rekening gehouden met uitbetaling vakantiegeld (mei), 

loonbelasting (juni) en de eindejaarsuitkering (december). 
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3.2 Liquiditeitsoverzicht 
 

Hieronder worden de liquiditeitsoverzichten van respectievelijk 2017 en 2018 weergegeven.  

 

De liquiditeitsoverzichten laten het volgende zien: 

 Het beginsaldo op 1 januari 2017 bedraagt € 1.011.491. Op 1 september 2018 is dit 

€ 213.407. Dit is een totale daling van € 798.084 van de liquiditeitspositie van het UCK.  

 Zowel in 2017 als in 2018 is in de maand oktober sprake van een forse stijging van de 

ontvangsten van afnemers. Dit heeft betrekking op het cursusgeld dat door het UCK wordt 

ontvangen voor de lessen die in het desbetreffende schooljaar worden afgenomen. In feite 

betreft dit dus een vooruitbetaling, waarbij de prestatie (lees: lessen gedurende het 

schooljaar) nog door het UCK dient te worden geleverd.  

 In de betalingen overloop 2018 zijn twee bedragen te zien. In maart 2018 een bedrag van 

€ 82.263 en in mei een bedrag van € 100.000. Het bedrag van € 82.263 betreft een 

afkoopsom van enkele medewerkers. Het bedrag van € 100.000 betreft een inschatting van 

de nog te verwachten transitiekosten als gevolg van de reorganisatie. 

 In 2018 blijken de uitgaven structureel hoger dan de ontvangsten. 

 De liquiditeiten blijven tot de maand september 2018 positief. September 2018 laat een 

nadelig liquiditeitssaldo ad - € 10.745 zien. Vervolgens wordt dit saldo in oktober 2018 weer 

positief vanwege de ontvangst van de eenmalige jaarlijkse cursusgelden waardoor een 

prestatieverplichting richting het schooljaar 2018-2019 ontstaat. 

  

Liquiditeitsoverzicht per periode (2018)

P jan '18 P feb '18 P mrt '18 P apr '18 P mei '18 P jun '18 P jul '18 P aug '18 P sep '18 P okt '18 P nov '18 P dec '18

Beginsaldo liquiditeiten 754.095 933.116 906.372 747.649 883.247 555.142 323.261 354.383 213.407 -10.745 450.430 421.392

Ontvangsten:

Subsidie Gemeente - structurele subsidie 390.400           -                    -                    292.800           -                    -                    195.200           -                    -                    97.600              -                    -                    

Overige subsidies & bijdragen 19.004              46.491              19.004              46.491              19.004              19.004              46.491              19.004              19.004              46.491              19.006              19.006              

Productinkomsten 59.022              230.225           261.307           138.590           144.222           116.238           69.400              87.817              69.205              633.079           310.933           257.542           

Overige diensten 42.969              22.858              21.343              40.482              46.281              30.151              48.700              33.360              12.863              35.678              37.078              41.284              

Ontvangsten 511.395 299.574 301.654 518.363 209.507 165.393 359.791 140.181 101.072 812.848 367.017 317.832

Uitgaven:

Betaalde personeelskosten -254.377 -242.423 -294.218 -298.869 -353.715 -313.378 -244.773 -197.261 -241.328 -267.778 -312.158 -408.622

Betaalde bedrijfskosten -77.997 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896 -83.896

Betaling overloop 0 0 -82.263 0 -100.000 0 0 0 0 0

Uitgaven -332.374 -326.319 -460.377 -382.765 -537.611 -397.274 -328.669 -281.157 -325.224 -351.674 -396.054 -492.518

Liquiditeiten 933.116 906.371 747.649 883.247 555.143 323.261 354.383 213.407 -10.745 450.429 421.393 246.706

Liquiditeitsoverzicht per periode (2017)

p jan '17 p feb '17 p mrt '17 p apr '17 p mei '17 p jun '17 p jul '17 p aug '17 p sep '17 p okt '17 p nov '17 p dec '17

Beginsaldo liquiditeiten 1.011.491 1.267.761 1.221.732 1.124.486 1.325.206 1.069.807 823.545 890.387 740.507 609.336 1.019.051 938.355

Ontvangsten:

Subsidie Gemeente - structurele subsidie 498.000           -                    -                    373.500           -                    -                    249.000           -                    -                    124.500           -                    -                    

Overige subsidies & bijdragen 19.014              46.514              19.014              46.514              19.014              19.014              46.514              19.014              19.014              46.514              19.016              166.014           

Productinkomsten 94.119              252.959           265.671           142.517           183.452           138.664           83.354              113.475           201.854           523.840           230.853           228.798           

Overige diensten 320                    23.366              23.137              40.159              37.076              33.744              50.045              35.722              11.143              24.205              43.249              43.249              

Ontvangsten 611.453 322.839 307.822 602.690 239.542 191.422 428.913 168.211 232.011 719.059 293.118 438.061

Uitgaven:

Betaalde personeelskosten -251.983 -269.947 -300.308 -289.057 -378.944 -337.117 -258.615 -243.572 -219.341 -254.368 -284.368 -397.833

Betaalde bedrijfskosten -103.200 -98.920 -75.271 -112.913 -77.522 -100.567 -103.457 -74.519 -57.591 -54.976 -77.488 -77.488

Betalingen overloop 0 0 -29.490 0 -38.474 0 0 -86.250 0 -11.958 -147.000

Uitgaven -355.183 -368.867 -405.069 -401.970 -494.940 -437.684 -362.072 -318.091 -363.182 -309.344 -373.814 -622.321

Liquiditeiten 1.267.761 1.221.733 1.124.485 1.325.206 1.069.808 823.545 890.386 740.507 609.336 1.019.051 938.355 754.095
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4. Analyse en conclusies 
 

4.1 Introductie 
 

In dit hoofdstuk vindt aan de hand van de herijking van de prognose 2017 en begroting 2018 

(beiden uit hoofdstuk 2) en het liquiditeitsoverzicht (hoofdstuk 3) een analyse plaats. Vervolgens 

worden conclusies getrokken en keuzes inzichtelijk gemaakt. 

4.2 Analyse van exploitatie en liquiditeit 
 

Uitgaande van een gelijkblijvend serviceniveau, en daarmee een gelijkblijvend kostenniveau van 

het UCK, kan op hoofdlijnen worden geconstateerd dat het negatief financieel resultaat 

grotendeels wordt veroorzaakt doordat de lumpsum subsidie in 2018 daalt van € 1.245.000 

(subsidie in 2017) naar € 976.000 (subsidie in 2018). 

Daarnaast laat de herijking van de begroting 2018 nog een verdere daling van het financieel 

resultaat zien naar - € 410.000. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds de noodzakelijke 

ontwikkeling “spoor 1” ad € 60.000 en anderzijds de transitiekosten ad € 100.000 waardoor het 

negatief financieel resultaat van het jaar 2017 groter wordt dan initieel verwacht. 

Bij het samenbrengen van de exploitatie, begroting en liquiditeit valt een aantal aspecten op: 

 De exploitatie 2018 heeft een nadelig resultaat van - € 410.000. Opvallend is dat dit niet 

direct volgt uit het liquiditeitsoverzicht. Dit vindt haar oorzaak in het relatief hoge 

beginsaldo van 2017. De liquiditeitsoverzichten tonen een dalende lijn, echter in 

september 2018 is sprake van een negatief saldo.  

 Er wordt ingeteerd op de liquide middelen. Waar het UCK in januari 2017 nog ruim  

€ 1.011.491 in kas had, is dit bedrag eind augustus 2018 gedaald naar € 213.407.  

 Het eigen vermogen daalt van - € 169.000 in 2017 naar - € 470.000 ultimo 2018.  

 Conform eerdere besluiten van de gemeente Utrecht daalt de lumpsum subsidie van  

€ 1.245.000 (2017) naar € 976.000 (2018).  

4.3 Conclusies 
 

Op basis van het liquiditeitenoverzicht is de conclusie dat het UCK nog tot en met augustus 2018 

in staat is om haar rekeningen te betalen. Echter het UCK wordt eind 2017 reeds geconfronteerd 

met een financieel resultaat van - € 169.000. Voor 2018 daalt dit financieel resultaat verder naar 

- € 410.000. 

Daarnaast wordt het eigen vermogen van het UCK in 2017 negatief met een daling aar - € 60.000 

(einde 2017). En per einde 2018 zelfs naar - € 470.000. 

Een negatief eigen vermogen is evenwel niet gewenst gezien het feit dat de going concern (lees: 

het huidige serviceniveau en de instandhouding daarvan) in gevaar komt. Eventuele tegenvallers 

kunnen niet worden opgevangen. Een minimaal eigen vermogen kan worden bepaald op basis 

van een aantal factoren. Op voorspraak van de accountant van het UCK is door een door de 









Vraag UCK februari 2017 t.o.v. rapport adviescommissie 2015 
 
Eindconclusies 
Algemeen 
Twijfel over de haalbaarheid van de begroting van het UCK. Het UCK zegt de eigen inkomsten te 
kunnen vergroten met zo’n 350.000. Dit is een grote opgave. Ondanks dat de commissie in 2015 de 
meerjarenbegroting realistisch vond zijn de marktdoelstellingen niet gehaald en is deze begroting op 
alle onderdelen (die ook tussendoor al meerdere keren is bijgesteld) niet realistisch gebleken. 
 
Cultuurcampus  
De vraag naar structurele subsidie van 150.000 voor de cultuurcampus is in lijn met het advies van 
de commissie zoals gegeven in 2015. 
 
Vanaf hier: 

1. de belangrijkste tekst uit het rapport van de commissie t.a.v UCK Domplein  
2. Welke middelen zijn eind 2015 aan verstrekt aan het UCK. 
3. De  belangrijkste tekst die de commissie expliciet schrijft over de Cultuurcampus. 
4. De financiële vraag zoals  die nu stelt. 
5. Conclusies van de commissie versus de realiteit februari 2018 

Enkele belangrijke zinnen uit het rapport zijn geel gemarkeerd. 
 
Ad 1.  Belangrijkste tekst uit advies commissie t.a.v.Domplein 
De Commissie is onder de indruk van de veranderingen en de inspanningen die het UCK de laatste 
jaren als gevolg van het gewijzigde beleid van de Gemeente heeft laten zien. Het UCK heeft in de 
gesprekken met de Commissie er blijk van gegeven met elan en vol vertrouwen de nieuwe opdracht 
aan te pakken.  
Is het UCK met een eenmalige financiële bijdrage van de gemeente Utrecht4 voldoende 
toekomstbestendig? In het voorgaande is het volgende vastgesteld:  

-  De meerjarige exploitatiebegroting is gebaseerd op realistische gronden en laat zien dat 
vanaf 2017 het UCK in operationele zin weer zwarte cijfers schrijft.  (Dit blijkt dus niet uit te 
komen) 

-  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 
daardoor liquiditeitsproblemen zullen het UCK financieel kopje onder doen gaan.  

-  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.  

 
Rest nog de vraag hoe hoog de eenmalige financiële bijdrage van de Gemeente zou moeten zijn. In 
een brief van het UCK aan de wethouder d.d. 6 juli 2015 wordt gesproken van een incidenteel 
ongedekt gat van circa € 600.000. In de brief van de Gemeente aan de Commissie Mens en 
Samenleving van 28 september 2015 wordt een mogelijk bedrag van € 550.000 genoemd. Echter, 
een recente, hierboven toegelichte berekening van de eerder genoemde accountant van het UCK 
komt op een bedrag van € 690.000, waarbij het eigen vermogen van het UCK een minimum zal 
bereiken van € 230.000 eind 2017. De Commissie adviseert het College van B&W dan ook een 
eenmalige financiële injectie van € 690.000 aan het UCK toe te kennen. Deze injectie zal het UCK op 
het Domplein voldoende financieel weerstandsvermogen geven voor de komende jaren. 
 
 
Ad 2. Welke middelen hebben  we eind 2015 aan UCK verstrekt – uit commissiebrief (3 dec. 2015) 
Voor UCK algemeen- Domplein 
Het college volgt het oordeel van de commissie dat een incidentele bijdrage van € 590.000 het UCK 
op het Domplein voldoende financieel weerstandsvermogen zal geven voor de komende jaren. In het 
rapport wordt een bedrag van € 690.000 genoemd. Hierin is € 100.000 transitiekosten opgenomen die 
van belang zijn in het scenario dat de Cultuurcampus wordt afgestoten. Het college heeft echter tot 
een overbruggingsjaar besloten (zie hieronder alinea Amateurkunsteducatie in Leidsche Rijn/Vleuten 
De Meern). 
 
 
 



Voor de Cultuurcampus 
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. Het UCK kan 
dan tevens een aanvraag in het kader van het cultuurconvenant 2017-2020 indienen. Hierdoor 
ontstaat er geen “gat” in het aanbod en blijft expertise en een goed netwerk behouden. 
 
 
Ad 3. Belangrijkste tekst uit advies commissie t.a.v. Cultuurcampus 
Het kostenplaatje van de Cultuurcampus ziet er afgerond volgens het UCK als volgt uit:  
Lasten  

- 100.000 huur  
- 95.000 algemene huisvestingskosten  
- 105.000 organisatie kosten en bijdrage algemene overhead  
- 250.000 kosten docenten/activiteiten  
- totaal lasten € 550.000  

 
Baten  

- 250.000 inkomsten AK deelnemers  
- 300.000 extra benodigde subsidie  
-  totaal baten € 550.000  

 
- Andere aanbieder in CC 

De Commissie heeft zich afgevraagd in hoeverre een andere aanbieder de plaats van het UCK zou 
kunnen innemen. Gelet op het hierboven vermelde kostenplaatje zal een andere aanbieder ook te 
maken hebben met jaarlijkse kosten van ca. € 200.000 gebouwgebonden kosten. Dit bedrag kan dan 
ook beschouwd worden als infrastructurele kosten. Vandaar dat het aannemelijk is dat een nieuwe 
aanbieder ook een structurele subsidie van de Gemeente nodig zal hebben. Daarnaast zal een 
nieuwe aanbieder weer een netwerk en samenwerkingsverbanden moeten opbouwen. 
 
 

- Meerjarig perspectief: Ten behoeve van het voortzetten van de cursussen amateurkunst op 
de Cultuurcampus na 2017 vraagt het UCK een jaarlijkse subsidie van € 300.000 van de 
gemeente Utrecht. Daarbij is een meerjarig perspectief van deze subsidie van belang voor 
zowel het UCK als voor de cursisten. Wanneer er geen zekerheid geboden kan worden wat 
betreft een meerjarig perspectief, dan dienen de zakelijke en financiële risico’s voor het UCK 
opnieuw bezien te worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om zaken als een jaarlijks opzegbaar 
huurcontract.  

 
7.2 ADDITIONELE FINANCIERING VOOR HET IN STAND HOUDEN VAN HET AANBOD VAN HET 
UCK OP DE CULTUURCAMPUS IN LEIDSCHE RIJN  
De Commissie adviseert het College van B&W wat betreft het in stand houden van het aanbod van 
het UCK op de Cultuurcampus in Leidsche Rijn het volgende:  
- Het is voor het UCK - ook met de hierboven bepleite eenmalige financiële injectie - financieel 
niet haalbaar om het educatieve aanbod op de Cultuurcampus in Leidsche Rijn in stand te houden. 
Zonder zicht op additionele financiering zal het UCK zich daarom gedwongen zien om in het vroege 
voorjaar van 2016 te beslissen deze activiteiten te gaan stoppen.  

-  De Commissie bepleit daarom allereerst een inhoudelijke beslissing van de Gemeente over 
het belang van het in stand houden van een educatief aanbod voor amateurkunst-beoefenaars op de 
Cultuurcampus in Leidsche Rijn.  

- Wanneer de Gemeente positief hierover oordeelt, is volgens de Commissie het UCK de voor 
de hand liggende aanbieder. Het kostenplaatje van de Cultuurcampus kan immers voor het overgrote 
deel gezien worden als infrastructurele kosten, waar ook een andere aanbieder mee te maken zal 
krijgen. 
 
 
Ad 4. Vraag van het UCK- februari 2018 
 
 Begroting 2018  

- In 2018 daalt ten opzichte van 2017 de subsidie met € 417.000. (incid.+struct.)  



- Tezamen met de eigen inkomsten die in 2017 moeten toenemen met € 127.000 ligt er een 
structurele uitdaging van € 544.000.  

- Begin 2017 start UCK twee trajecten tbv. duurzame toekomst: A. Intern onderzoek naar 
mogelijke meer-inkomsten en laatste check op organisatie/overhead. B. Gesprekken 
gemeente: hogere basissubsidie (structureel minimaal 150k á 200k plus) en twee jaar meer 
tijd als overbruggingsperiode voor het kunnen bereiken van hogere eigen inkomsten.  

- Serieuze inschatting is dat A en B nodig zijn voor duurzame toekomst.  
 
Periode 2018 – 2020  

- Eigen inkomsten kunnen nog groeien. Er ligt een groeiuitdaging van de eigen inkomsten van 
€127.000 in 2017 tot € 344.000 in 2020.  

- Om deze periode te overbruggen vraagt het UCK incidentele steun. In totaal 250.000 euro.  

- Parallel lijkt hogere subsidiebasis vanaf 2018 van ca. € 150 á € 200k noodzakelijk. Basis 
hiervoor is te vinden in rapport Adviescommissie UCK eind 2015, dat adviseerde de 
structurele subsidie te verhogen met € 300.000. Doordat de huurlasten voor de 
Cultuurcampus drastisch lager zijn geworden kan dit bedrag afgeschaald worden naar 
€150.000 euro extra structurele subsidie (zie bijlage).  

 
 
 
Ad 5 Conclusies van de commissie versus de realiteit februari 2018 
Conclusie commissie 
Met een eenmalige dotatie voor de reserve en een structureel bedrag voor de Cultuurcampus (CC) 
zou het UCK vanaf 2017 weer in de zwarte cijfers komen en het verder zelf kunnen redden. 
 
Deze conclusie is gebaseerd op de inschatting dat de meerjarige exploitatiebegroting  van eind 2015 
realistisch was(1) 
 
Realiteit 
Uit de ingeleverde rapportages van het afgelopen jaar en de vraag die  stelt blijkt dat zijn 
exploitatiebegroting 2015 (en in 2016 bijgesteld) niet realistisch was. UCK vraagt nu opnieuw een 
incidentele bijdrage en geeft aan de eigen inkomsten  de komende jaren te verhogen met 350.000. 
 
Vraag UCK februari 2017 voor de jaren 2018-2020 

a. Incidenteel 250.000  
b. Twee jaar meer tijd als overbruggingsperiode voor het kunnen bereiken van hogere eigen 

inkomsten.  Dit is in feite ook extra subsidie, maar is nog niet in bedrag uitgedrukt en afhan 
kelijk van welke afspraken je hierover maakt. Zoals UCK erover spreekt denken ze hierbij aan 
een bedrag van 200.000 - 250.000 

 
De vraag naar structurele middelen voor de CC is direct terug te leiden op het rapport van de 
commissie die heeft gesteld dat een structurele extra subsidie van 300.000 nodig is voor de CC. 
Hiervan is 200.000 gebouwgebonden kosten. Inmiddels is duidelijke dat C19 de gebouwgebonden 
kosten gesubsidieerd krijgt, maar dat UCK ook een klein deel aan huur moet betalen. Hierdoor is de 
vraag van UCK niet 100.000, maar 150.000 (de uitloop naar 200.000 is niet te verklaren) 
 
Vraag UCK februari 2017 voor de jaren 2018-2020 

c. Structureel 150.000 a 200.000 voor cultuurcampus. 
 

 
(1) 
De Commissie heeft zich de vraag gesteld of deze meerjarige exploitatiebegroting realistisch is. Het antwoord hierop is positief 
op basis van de volgende argumenten:  
- De marktdoelstellingen lijken realistisch op basis van de resultaten die met de eerste tranche scholen wat betreft 

cultuureducatie z jn behaald en de stabilisering van de markt voor amateurkunst. Tevens is vastgesteld dat het UCK 
voldoende marktkennis heeft en tevens een duidelijk onderscheidend vermogen met een aantal Unique Selling Points op 
beide markten ten opzichte van andere aanbieders heeft.  

-  Wat betreft de uitgaven is de meerjarige exploitatiebegroting eveneens gebaseerd op op de realiteit geschoeide 
berekeningen, zoals bijvoorbeeld de behaalde resultaten wat betreft de transitiekosten tot nog toe.  
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Punt Onderwerp  Actie Door wie 

 

 

 

 

7. Overleg RvT UCK (13 april) - We moeten brief naar raad sturen; vorige keer verwijt dat we pas laat raad hebben geïnformeerd. 

- Wel rekening mee houden dat het gevoelige informatie betreft, die gevolgen kan hebben voor hun 

aanmeldingen.  

- Om brief geheim te houden, moet je zwaarwegende reden hebben.  

- Wethouder heeft actieve informatieplicht richting raad, dus er is eigenlijk geen keuze en we moeten een 

brief sturen. 

- We bespreken bovenstaande tijdens overleg van 13 april.  

- Eerder gezegd dat ze het zouden redden met steun van dat moment. 

- Bij evt faillissement worden Utrechters gedupeerd. Het is een zelfstandige stichting dus voor gemeente geen 

andere directe consequenties. Er valt aanbod weg, maar een andere organisatie kan dit ook doen (cursussen 

geven) 

- gemeente geeft bijdragen in 4 termijnen van verschillende grootte; 13 april dit ook doorspreken. 

- UCK is bezig met een onderzoek/doorlichting. 

- Essentieel is antwoord op de vraag: wat voor organisatie wil je zijn? Het antwoord heeft invloed op 

benodigde budget.  Het is een keuze aan de voorkant om te kiezen voor een vorm die wel/niet binnen huidige 

financiële kaders past.  

-   denkt op korte termijn alvast na over raadsbrief.  
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Burgemeester en Wethouders 

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl 

  

 

  

Aan de gemeenteraad 

   

 

Behandeld door I.J. Lourenz Datum 18 mei 2017 

Doorkiesnummer 030 - 28 6 2651 Ons kenmerk 4457131-170504 

E-mail i.lourenz@utrecht.nl Onderwerp Stand van zaken Utrechts Centrum 

voor de Kunsten Bijlage(n) Geen  

Uw kenmerk  Verzonden  

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  

  

Geachte heer, mevrouw, 

 

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) heeft ons op de hoogte gebracht over hun bereikte 

resultaten en over de ontwikkeling van hun financiële situatie. Wij willen u hierover met deze brief 

informeren. 

 

Achtergrond 

In juli 2013 is besloten door de raad dat vanaf augustus 2014 de subsidie van het UCK wordt 

afgebouwd. Het UCK heeft dan drie jaar de tijd om haar organisatie zodanig in te richten dat deze zich 

kan redden met een subsidie  van  € 950.000  voor amateurkunsteducatie. Het UCK heeft destijds een 

ambitieus beleidsplan en een bijbehorend reorganisatieplan opgesteld. Wij zijn hierover regelmatig 

geïnformeerd.   

In september 2015 informeerden we u eveneens per brief over een financieel knelpunt bij het UCK. Het 

UCK had toen incidenteel zo’n € 550.000 nodig om een moeilijke tijd te overbruggen. Daarnaast waren 

ze, om de kosten in de hand te houden, genoodzaakt om het aanbod van amateurkunsteducatie in de 

Cultuurcampus in Leidsche Rijn in 2016 af te stoten. 

 

Naar aanleiding van dit signaal heeft het college zich laten adviseren over het beleids- en 

reorganisatieplan van het UCK door een deskundige commissie. De 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 haar advies opgesplitst in 

twee delen; Domplein en de Cultuurcampus. Het advies van de commissie voor Domplein: 

 

De Commissie is onder de indruk van de veranderingen en de inspanningen die het UCK de laatste 

jaren als gevolg van het gewijzigde beleid van de Gemeente heeft laten zien. Het UCK heeft in de 

gesprekken met de Commissie er blijk van gegeven met elan en vol vertrouwen de nieuwe opdracht 

aan te pakken.  
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Is het UCK met een eenmalige financiële bijdrage van de gemeente Utrecht voldoende 

toekomstbestendig? In het voorgaande is het volgende vastgesteld:  

- De meerjarige exploitatiebegroting is gebaseerd op realistische gronden en laat zien dat vanaf 

2017 het UCK in operationele zin weer zwarte cijfers schrijft.  

- 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 

daardoor liquiditeitsproblemen zullen het UCK financieel kopje onder doen gaan.  

- 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. 

 

Het UCK zou met een incidentele bijdrage weer een eigen vermogen van € 230.000 kunnen opbouwen, 

wat vanaf 2017 zou kunnen groeien. 

December 2015 heeft het college u geïnformeerd (brief kenmerk 15.512465) dat zij het advies van de 

commissie met betrekking tot de incidentele  bijdrage grotendeels opvolgt en het UCK een extra 

incidentele subsidie van € 590.000 verleent. 

 
Voor de Cultuurcampus luidde het advies van de commissie:  

“Het is voor het UCK - ook met de hierboven bepleite eenmalige financiële injectie - financieel niet 

haalbaar om het educatieve aanbod op de Cultuurcampus in Leidsche Rijn in stand te houden“.   

 

Het college heeft hierop besloten voor de cultuurcampus een overbruggingssubsidie van  

€ 230.000 te verlenen. Samen met middelen die nog in het kader van de Transitie Cultuureducatie 

beschikbaar waren was het UCK hierdoor in staat het seizoen 2016-2017 te overbruggen en een 

aanvraag in te dienen in het kader van de cultuurnota 2017-2020. 

 

Inmiddels is voor de cultuurcampus duidelijk dat Cultuur 19 hoofdhuurder is geworden van de 

Cultuurcampus en subsidie ontvangt voor huur en beheer van de ruimte. Het UCK blijft als onderdeel 

van de plannen van Cultuur 19.amateurkunstactiviteiten aanbieden. UCK betaalt aan Cultuur 19 een 

huur van zo’n € 35.000 per jaar. 

 

Huidige situatie 

Onlangs heeft het UCK  aangegeven dat zij ondanks hun grote inzet en realisatie en ondanks de in 

2015 extra verleende subsidie, haar begrote doelstellingen en het daarmee samenhangende inkomen  

niet heeft bereikt. Het UCK krijgt daarmee haar begroting niet sluitend binnen de gestelde kaders.  

 

Volgens het UCK is er om haar meerjarenbegroting 2020 sluitend te krijgen een structureel bedrag van  

uiteindelijk € 550.00 nodig. Hiervoor vragen ze aan de gemeente een structurele subsidiebijdrage van 

€ 200.000. Hierbinnen vallen de kosten voor hun inzet in de Cultuurcampus in Leidsche Rijn. 

Daarnaast zien zij het als een haalbare opgave om stapsgewijs in 2020 hun uitgaven verder te 

reduceren en inkomsten te verhogen, zodat zij zelf € 350.000 euro kunnen bijdragen. 

Omdat het verhogen van de inkomsten stapsgewijs verloopt vragen zij om deze target te kunnen 

behalen ook een incidentele bijdrage van € 250.000 ( €150.000 in 2018 en €100.000 in 2019). 
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Ondanks onze waardering voor de inspanningen van het UCK hebben we aangegeven dat we van het 

UCK verwachten een plan te maken dat voldoet aan de basissubsidie van € 950.000 voor 

amateurkunsteducatie.  

 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

 



    

 

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE RAADSVRAGEN 2017, 

NUMMER 64 
 

 

Datum 27 juni 2017 

Van College B&W 

Behandeld door I.J. Lourenz 

Doorkiesnummer 030 - 28 62651  

E-mailadres i.lourenz@utrecht.nl 

Kenmerk 4581844-170623 

Beleidsveld 

Bijlage 

Onderwijs 

Quick scan aanvragen middelen cultuureducatie 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Hierbij ontvangt u de beantwoording van de schriftelijke raadsvragen jaargang 2017 nummer 64 van  

van de dames Bas, Rajkowski, Koelmans, Bouazani en Freytag en de heren Van Corler en Van Ooijen 

over Financiële houdbaarheid UCK. 

De gestelde vragen zijn onderaan bijgevoegd. 

 

Vraag 1 

Herkent het college het beeld dat UCK schetst in zijn brief aan de raad?  

Antwoord 1 

Nee, er van uitgaande dat u het beeld bedoelt  dat het UCK schetst in de mail van dinsdag13 juni 2017 

gericht aan de raadsleden. Zoals we al in de brief van 18 mei j.l. hebben aangegeven  (kenmerk 

4457131-70504) verwachten we van het UCK dat zij een ambitie hanteert die te realiseren is binnen 

het door ons gestelde (financiële) kader. Dit kader is, zoals in 2013 besloten, dat de beschikbare 

middelen voor onderwijs rechtstreeks door het onderwijs worden ontvangen. Het onderwijs kan met 

deze middelen cultuureducatie afnemen bij verschillende aanbieders zoals het UCK.  Daarnaast 

ontvangt het UCK vanaf 2018 voor de uitvoering van amateurkunsteducatie een subsidie van  € 

950.000 (plus indexeringen als die van toepassing zijn). 

 

 

Vraag 2 

Is het college tevreden over de stappen die in het kader van de transitie cultuureducatie de afgelopen 

jaren zijn gezet? Hoe beoordeelt het college de door het UCK behaalde resultaten in omzet, rendement 

en bereik?  

Antwoord 2: 

Wij zijn gedeeltelijk tevreden over de inzet van het UCK in de afgelopen jaren. Bij de stelselwijziging 

heeft het UCK plannen opgesteld om te gaan reorganiseren. Helaas is het UCK laat gestart met het 

nemen van maatregelen. Hierover zijn vanaf het voornemen tot de daadwerkelijke stelselwijziging 

meerdere gesprekken gevoerd met het UCK. Hierdoor heeft het UCK een achterstand opgelopen in de 

benodigde financiële realisatie. Eind 2015 hebben wij een commissie met zowel inhoudelijke als 

financiële expertise de plannen en cijfers van het UCK laten beoordelen op haalbaarheid. Op advies van 

de commissie hebben wij aan UCK een dotatie gedaan  van € 590.000 algemeen en een van €230.000 



voor een jaar overbrugging op de cultuurcampus (zie brief van 3 december 2015, kenmerk 

15.512465). Met deze dotatie zou de organisatie UCK de ontstane achterstand kunnen afdekken en 

zelfs een reserve hebben. 

 

Inhoudelijk zien wij dat het UCK een gewaardeerde partner is in het (onderwijs)veld. We zien echter ook 

dat het UCK er niet in slaagt om een groter marktaandeel te verwerven in cultuureducatie. Andere 

culturele instellingen spelen inmiddels goed in op de vraag van het onderwijs. Dit sluit aan bij uw 

doelstelling van de stelselwijziging uit 2013 om een meer open markt te creëren.   

 

Vraag 3 

Hoe oordeelt het college over het verzoek van UCK voor een hoger subsidiebedrag vanaf 2018 en de 

noodzaak van een eenmalige investering?  

Antwoord 3: 

In de gesprekken naar aanleiding van  de halfjaarlijkse  rapportage 2016 is naar voren gekomen dat de 

omzet van het UCK achterbleef bij hun begroting. Eind 2016 heeft UCK aangeven haar 

meerjarenbegroting 2020 niet sluitend te krijgen zonder extra subsidie van de gemeente.  

Het UCK vraagt ons om een structurele (€ 200.000) en incidentele (€ 250.000 over twee jaar) extra 

bijdrage voor haar eigen ambities. Ze stelt zichzelf ook een grote opgave om nog te besparen op de 

overhead en meer omzet ( in 2020 in totaal 344.000) te behalen.   

Zoals al aangegeven hadden wij het UCK gevraagd een plan op te stellen dat past binnen de financiële 

kaders. Het UCK ontvangt vanaf 2018 voor de uitvoering van amateurkunsteducatie een subsidie van  € 

950.000. Deze subsidie blijft beschikbaar voor amateurkunsteducatie.  

Wij hebben eind 2015 door een externe commissie onderzoek laten doen naar de financiële situatie 

van het UCK en op basis van die uitkomsten gehandeld. Wij zien nu geen aanleiding om mee te gaan in 

deze ambities van het UCK waar zij extra geld voor nodig hebben, mede aangezien zij in de afgelopen 

jaren de beoogde begrotingsdoelstellingen niet heeft kunnen waarmaken. 

 

Vraag 4 

Wat kan er gebeuren met de cultuureducatie en amateurkunsteducatie op het moment dat UCK het niet 

redt en kopje onder gaat? Houdt het college rekening met een dergelijk scenario? 

Antwoord 4 

Het UCK is zowel in het veld van cultuureducatie als in de amateurkunsteducatie een grote aanbieder, 

maar er zijn vele aanbieders. Utrecht heeft  een divers veld aan cultuuraanbieders, die ook allemaal de 

scholen bedienen. Indien het UCK zou wegvallen, verwachten we dat andere culturele instellingen 

voldoende potentie en aanbod hebben om dit over te nemen. Om deze verwachting nader te 

onderbouwen zullen wij op basis van de aanvragen van het onderwijs voor half 2016 en geheel 2017 

een (sector) scan uitvoeren naar welke aanbieders op welke wijze de vraag uit het onderwijs kunnen 

beantwoorden. We zullen u dit aan het eind van het derde kwartaal toezenden. Belangrijk  is te 

realiseren  dat de subsidie beschikbaar blijft. Het onderwijs blijft plannen maken en aanbieders 

zoeken. De € 950.000 subsidie voor amateurkunsteducatie blijft ook voor dit doel  beschikbaar. 

Andere culturele instellingen kunnen hier dan een beroep op doen.  

 

Vraag 5 

Is het college bereid - naar analogie van de filmsector - een sectoranalyse te maken voor 

cultuureducatie, waarbij de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod en bereik van (bestaande) 

aanbieders in kaart worden gebracht? Zo nee, waarom niet?  

Antwoord 5   

Ja, zie vraag 4. Wij zullen op basis van de aanvragen van vorig jaar  een (sector) scan uitvoeren naar 

welke aanbieders op welke wijze in het onderwijsveld actief zijn.  



 

Vraag 6 

Is het college in staat deze vragen voor het slotdebat van de Voorjaarsnota op donderdag 29 juni 

beantwoorden  

Antwoord 6 

Ja. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schriftelijke vragen financiële houdbaarheid UCK  
 
Onlangs ontving de raad een brandbrief van het UCK waarin de organisatie zijn zorgen 
uitspreekt over de huidige situatie en toekomst van het Centrum. In de brief vraagt UCK om 
een eenmalige investering en een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage vanaf 
2018 om zijn activiteiten in Utrecht voort te kunnen zetten en de locatie Cultuurcampus in 
stand te kunnen houden. 
 
In 2013 is er gekozen voor een splitsing van het aanbod van amateurkunsteducatie en 
cultuureducatie. Scholen kregen daardoor meer ruimte om zelf invulling te geven aan de 
wijze waarop ze met cultuureducatie in het lesaanbod omgaan en welke partners ze daarbij 
kiezen. Sindsdien heeft het UCK hard gewerkt om met een aflopend subsidiebedrag een 
belangrijke (vraaggestuurde) aanbieder te blijven van zowel cultuur- als 
amateurkunsteducatie. 
 
De fracties van D66, VVD, GL, SP, PvdA, ChristenUnie en Student en Starter vinden alle 
aanbieders van cultuur belangrijk en schrikken van de deplorabele toestand waarin UCK zegt 
te zullen verkeren als de laatste stap van de subsidieverlaging wordt doorgevoerd. Omdat 
genoemde fracties niet kunnen overzien wat de mogelijke gevolgen zijn van het omvallen 
van de grootste aanbieder van cultuureducatie en amateurkunsteducatie in Utrecht hebben 
zij de volgende vragen: 
 

1. Herkent het college het beeld dat UCK schetst in zijn brief aan de raad? 
2. Is het college tevreden over de stappen die in het kader van de transitie 

cultuureducatie de afgelopen jaren zijn gezet? Hoe beoordeelt het college de door 
het UCK behaalde resultaten in omzet, rendement en bereik? 

3. Hoe oordeelt het college over het verzoek van UCK voor een hoger subsidiebedrag 
vanaf 2018 en de noodzaak van een eenmalige investering? 

4. Wat kan er gebeuren met de cultuureducatie en amateurkunsteducatie op het 
moment dat UCK het niet redt en kopje onder gaat? Houdt het college rekening met 
een dergelijk scenario? 

5. Is het college bereid - naar analogie van de filmsector - een sectoranalyse te maken 
voor cultuureducatie, waarbij de vraag vanuit het onderwijs en het aanbod en bereik 
van (bestaande) aanbieders in kaart worden gebracht? Zo nee, waarom niet? 

6. Is het college in staat deze vragen voor het slotdebat van de Voorjaarsnota op 
donderdag 29 juni beantwoorden? 
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Van:
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 11:31
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Second opinion financiële positie UCK

Ter informatie ook voor jullie, groet  
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 29 augustus 2017 17:50 
Aan: !Gemeenteraad; !FRACTIES 
CC: !College;  
Onderwerp: Second opinion financiële positie UCK 
 
Beste raadsleden, 
 
Hierbij informeer ik u over de stand van zaken van de Second opinion naar de financiële positie van 
het UCK.  
 
Zoals u eerder is aangegeven, heeft de begeleidingscommissie (bestaande uit de leden  

 ) voor de zomer een aantal 
bureaus om een offerte gevraagd. Vorige week heeft zij met twee bureaus een gesprek gevoerd. 
Besloten is dat het bureau Partners + Pröpper de second opinion gaat uitvoeren. 
 
De planning is als volgt: 
 

Weeknummer Stap in de second opinion 
Week 35 t/m week 37 Onderzoeksfase 

 Onderzoeksbureau gaat aan de slag. 
Week 39 De gemeenteraad ontvangt rapport (onder embargo) 

 Maandag 25 september. 
Week 39  Presentatie rapport tijdens een openbare RIB 

 Donderdag 28 september. 

Week 40 Behandeling in de commissie Mens & Samenleving 
 Donderdag 5 oktober. 

 
Vraagstelling 
Hoofdvraag van de second opinion is “Is het mogelijk dat het UCK de gemeentelijke 
beleidsdoelstellingen, zoals verwoord in het beleidskader amateurkunsteducatie, realiseert binnen het 
hiertoe door de gemeente gestelde subsidiekader?” 
 
Subvragen: 

1. Op welke wijze heeft het UCK de extra incidentele middelen uit 2015 (€ 590.000,- en € 
230.000,-) ingezet? 

2. Waarom lijkt dit ontoereikend te zijn geweest om de transitie financieel mogelijk te maken? 
3. Heeft het UCK tijdig en afdoende op de veranderende omstandigheden geacteerd?  
4. Zijn de ambities van het UCK om een groter marktaandeel te realiseren in cultuureducatie en 

tevens te besparen op overhead, realistisch en toekomstbestendig? 
5. Hoe houdbaar is het financiële toekomstscenario dat het UCK schetst? 
6. Wat is er voor nodig dat het UCK zijn taken binnen de gestelde financiële- en beleidskaders kan 

uitvoeren?  
7. In hoeverre draagt een structurele/incidentele bijdrage bij aan een realistische 

toekomstbestendige oplossing? 
 
Met vriendelijke groet, mede namens , 
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      Gemeente Utrecht 
      Raadsorganen 
      Gemeenteraad 
        
      Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
      Bezoekadres Korte Minrebroederstraat 2 
      Telefoon 030 - 286 n 06 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
      Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: vrijdag 14 juli 2017 14:37 
Aan: !Gemeenteraad; !FRACTIES 
CC: !College;  
Onderwerp: ter informatie: second opinion financiële positie UCK 
 
Beste raadsleden, 
 
Met het aannemen van motie 2017/80 Second opinion financiële positie UCK heeft u besloten een 
onafhankelijk en ter zake deskundig bureau te vragen een second opinion uit te voeren naar de 
financiële positie van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. Met dit bericht informeer ik u over de 
stand van zaken. 
 
Er is een commissie geformeerd die de second opinion begeleidt. Deze bestaat uit

 
  

De commissie heeft een aantal bureaus gevraagd een offerte uit te brengen. Hoofdvraag van de 
second opinion is “Is het mogelijk dat het UCK de gemeentelijke beleidsdoelstellingen, zoals verwoord 
in het beleidskader amateurkunsteducatie, realiseert binnen het hiertoe door de gemeente gestelde 
subsidiekader?” 
 
De planning gaat uit van behandeling van de uitkomsten van de second opinion in de commissie Mens 
& Samenleving van 5 oktober a.s. Eind augustus informeert de commissie u wederom over de stand 
van zaken. 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
     Raadsorganen 
     Gemeenteraad 
       
     Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
     Bezoekadres Korte Minrebroederstraat 2 
     Telefoon 030 -  en 06 -   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag, dinsdag, donderdag en vrijdagochtend 
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Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: sectoranalyse Cultuureducatie  
 
Dank!  
 
Is het mogelijk om eerder dan 5 oktober a.s. geïnfomeerd te worden, over de inhoud van het 
onderzoek ?  
 

Van:   
Verzonden: woensdag 30 augustus 2017 10:57 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: sectoranalyse Cultuureducatie  
 
Ha  
 
Zoals gister al even besproken; goed om te wachten tot er meer duidelijkheid is betreffende het UCK. 5 oktober staat 
het op de agenda van de commissie. 
 
Groet, 
 

 

Van:  
Verzonden: maandag 28 augustus 2017 11:47 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: sectoranalyse Cultuureducatie  

Ha en ,  
  
Graag wil ik vandaag of morgen met jullie van gedachten wisselen over bovengenoemd onderwerp.  
  
Waar ik mee zit is dat de Griffie onderzoek laat doen naar het UCK. Ik wil met name voorkomen dat er 
straks op het gebied van cultuureducatie verschillende informatie ( vanuit onderwijs en vanuit cultuur) 
naar de raad gaat.  
  
Ik denk er aan om het mt-cz van donderdag a.s. voor te stellen de sectoranalyse Cultuureducatie later 
uit te laten voeren en wel nadat de besluitvorming aan de hand van het onderzoek naar het UCK is 
afgerond.  
  
Graag wil ik hierover met jullie van gedachten wisselen.  
  
Groet, 
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Van:
Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 11:17
Aan:
Onderwerp: RE: UCK en gesprek met woordvoerders cultuur

Dank,  !  
 

Van:   
Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 10:15 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: UCK en gesprek met woordvoerders cultuur 
 
Dag en , 
 
Ik weet niet of jullie al terugkoppeling hadden ontvangen, anders ook ter info voor jullie 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
     Maatschappelijke Ontwikkeling 
     Onderwijs 
       
     Postadres Postbus 2423, 3500 GK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag t/m vrijdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 5 oktober 2017 9:16 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: UCK en gesprek met woordvoerders cultuur 
 
Hoi   
 
Gisteren er niet toe gekomen jullie te mailen, maar in grote lijnen uitkomst gesprek tot nu toe: 

- Voorlopig wil men UCK niet laten omvallen 
- Voorkeur voor regie bij de gemeente om ze te ‘helpen’ 
- Inhoudelijke doelen stellen aan subsidie 
- Uitzoeken of en hoeveel extra geld erbij moet door de gemeente  
- Opbrengst van de sectoranalyse amateurkunst erbij betrekken 

 
Er is ‘ergernis’ tav het gedrag van de directie van het UCK. Het rapport heeft echt niet opgeleverd wat 
ze hadden gewild en brengt de raad niet verder.  
 
we beginnen vanavond al rond 20.00 uur. 
Ik had een mail hierover naar de  gestuurd  
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Groet  
 

Van:   
Verzonden: woensdag 4 oktober 2017 17:19 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: UCK en gesprek met woordvoerders cultuur 
 
Hoi  
 
We zijn benieuwd hoe je gesprek met woordvoerders cultuur gister is gegaan over UCK. 
Laat svp weten als er bijzonderheden tbv morgen! 

en ik zijn morgenavond in elk geval aanwezig. 
 
@ Onderwijscafe was overigens leuk gisteravond  
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
     Maatschappelijke Ontwikkeling 
     Onderwijs 
       
     Postadres Postbus 2423, 3500 GK Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl 
     Aanwezig maandag t/m vrijdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 



Burgemeester en Wethouders 

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl 

 

 

 

 

Aan de gemeenteraad 

   

 

Behandeld door I.J. Lourenz Datum 24 oktober 2017 

Doorkiesnummer 030 - 28 62651 Ons kenmerk 4887636-20171023 

E-mail i.lourenz@utrecht.nl Onderwerp Onderzoek liquiditeitspositie UCK 

Bijlage(n) 1  

Uw kenmerk  Beleidsveld Onderwijs 

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  

Geachte leden van de raad, 

 

Zoals toegezegd in de commissie mens & Samenleving van  5 oktober jl. informeren we u hierbij of het 

noodzakelijk is om een bedrag te reserveren voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) zodat 

zij dit cursusjaar (2017/2018) aan haar verplichtingen kan voldoen. 

 

De gemeente Utrecht en de Raad van Toezicht van het UCK hebben Deloitte Consulting B.V. de 

opdracht gegeven om in samenwerking met het UCK een notitie op te stellen. De hoofdvraag hierbij 

was om te kijken naar de liquiditeitspositie en de (minimaal) benodigde exploitatiesubsidie van het 

UCK voor de komende 8 maanden (lopende cursusjaar).  

 

Uit het onderzoek blijkt dat het UCK geen liquiditeitsprobleem heeft en gedurende het cursusjaar aan 

haar verplichtingen kan voldoen. Wel blijkt dat het UCK over de eerste 8 maanden van 2018 een 

exploitatietekort heeft van € 274.000.  

 

Wij willen voorstellen binnen de onderwijsbegroting een reservering te doen van dit bedrag, zodat op 

het geëigende moment een aanvullende subsidie kan worden verstrekt aan het UCK.  

 

Conform de financiële spelregels zoeken wij hiervoor dekking binnen het programma onderwijs in de 

begroting van 2018. Als dit niet lukt betrekken wij dit bedrag  als knelpunt bij de voorjaarsnota 2018. 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

de burgemeester, 
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Van:
Verzonden: donderdag 26 oktober 2017 10:45
Aan:
Onderwerp: onderzoek UCK

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Ha , 
 
Even een terugkoppeling vanuit het IMT.  
 
Allereerst de vraag of we BMC direct de opdracht kunnen geven voor de sectoranalyse 
Cultuureducatie: Ik moet het nog even checken bij bureau inkoop (m.i.  geen probleem) maar wat het 
IMT betreft is dat akkoord. 
 
Dan de aanvullende opdracht aan BMC. Gezien de politieke gevoeligheid (het was gister heel spannend 
in de raad) kan dat niet een apart hoofdstuk worden binnen onze sectoranalyse, maar moet het echt 
een apart rapport zijn. De tussentijdse concepten moeten worden besproken met Jeroen Kreykamp, 
waarbij  tevens wordt geïnformeerd.  en jij moeten daarvoor het traject uitstippelen en zsm 
(in overleg met BMC) alvast een aantal overlegmomenten inplannen. 
 
Groeten, 
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Van:
Verzonden: donderdag 2 november 2017 11:10
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: verdiepend onderzoek UCK
Bijlagen: sectoranalyse amateurkunsteducatie en aanvullende opdracht BMC- def.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hallo  en  en , 
 
Dit keer is het gelukt. 
 
In de bijlage vinden jullie de onderzoeksvragen. Stuur jullie de notitie zoals die hier intern en met het 
UCK RvT en  is kortgesloten. 
 
  
 
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 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 2 november 2017 10:44 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: verdiepend onderzoek UCK 
 
Nog een poging (ik krijg steeds foutmelding op e‐mailadres van  ) 
 
 
 
Dag  (en  ), 
 
Zojuist hebben we elkaar gesproken over een door BMC uit voeren verdiepend onderzoek naar de rol/positie van het 
UCK, in het bijzonder voor wat betreft de binnenschoolse cultuureducatie. Dit in samenhang met de Sectoranalyse 
Amateurkunst die BMC momenteel al uitvoert (en waarin de buitenschoolse cultuureducatie (‘amateurkunsteducatie’) al 
meegenomen wordt, ook die van UCK). We kwamen erop uit dat het wenselijk is spoedig de koppen bij elkaar te steken. 
Van jullie kant gaat het dan om jou en . Van onze kant om   (al eerder onderzoek 
gedaan naar UCK),   en ik (  en ik trekken momenteel de sectoranalyse Amateurkunst). 
 





 Aanvullende opdracht  op Sectoranalyse Amateurkunst (actieve en passieve participatie) -UCK 
 
Achtergrond 
Afdeling cultuur ontwikkelt sectoranalyses voor alle disciplines met als doel het faciliteren van  het maken van 
integrale afwegingen van plannen, maar ze dienen ook als basis voor het scherp formuleren van gewenste 
ontwikkelingen en impact van nieuw beleid en inzet van gemeentelijke middelen 
 
In de vraagstukken rondom het UCK en naar aanleiding van het onderzoek van de raad is in de commissie M&S 
van 5 oktober jl. toegezegd  het  UCK financieel te faciliteren t/m half 2018 en verdere besluitvorming over de rol 
en positie van het UCK  te betrekken bij de uitkomsten van de sectoranalyse amateurkunst van de afdeling 
cultuur. Deze sectoranalyse was al aanbesteed  aan BMC .Om onderstaande toezegging uit te kunnen voeren is 
afgesproken BMC een aanvullende opdracht  te geven. Dit is ook zo met de RvT van het UCK besproken. 
 
toezegging 17/T203: Onderwijs en bibliotheek . 
In het eerste kwartaal van 2018 ontvangt de raad de sectoranalyse amateurkunsteducatie. Hierin wordt ook de 
positie van het Utrechts Centrum voor de Kunsten op de langere termijn betrokken en de benchmark met andere 
gemeenten. 
 
1. Wat omvat de Sectoranalyse Amateurkunst (actieve en passieve participatie) 
 
Definitieve rapport wordt op 8 januari 2017 voor 12.00 uur ingediend.  
Deze sectoranalyse wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van wethouder cultuur, die de wethouder 

onderwijs op de hoogte houdt. 
 
 
Sectoranalyse Amateurkunst  (actieve en passieve participatie) omvat: 
 
Amateurkunst algemeen ;  keten van beoefening, presentatie(uitvoering), productie  

individuen, verenigingsleven, stichtingen, projectorganisaties, en  
talentontwikkeling 

 
Amateurkunst(cultuur)educatie; buitenschools/binnenschools, in relatie tot o.a. het verenigingsleven, 

wijkcultuurhuizen, en cursusaanbod voor verschillende doelgroepen en  
 
Kunst in de wijk; specifiek door culturele zaken gesubsidieerde wijkcultuurhuizen,  

burgerinitiatieven die in soort gelijke voorzieningen (amateur)kunst                                              
activiteiten organiseren en  community art   

 
2. Aanvullende opdracht 
Deze aanvullende opdracht wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de wethouder onderwijs, in 

samenwerking met de wethouder cultuur 
 
Om de toezegging uit te voeren wordt  aanvullend op de bestaande opdracht voor de sectoranalyse 

amateurkunst gevraagd: 
 
Hoofdvraag 

a) Onderzoek te doen naar de rol en positie van het UCK in het veld van Amateurkunsteducatie  
b) Een benchmark uit  te voeren naar de rol en positie van vergelijkbare instellingen in het veld van 

amateurkunsteducatie in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag of eventueel andere 100.000 plus 
gemeenten. 

 
Bestaande vragen en nadere concretisering van de hoofdvraag; 
De huidige offerte  wat betreft de sectoranalyse Amateurkunst verdeelt het rapport in een inventariserend deel en 
een waarderend deel en onderscheidt  4 deelvragen. Voor de volledigheid zijn hieronder alle 4 de deelvragen 
weergegeven. Aanvullend op de bestaande opdracht vragen wij bij deelvraag 1 en 3 specifiek te maken wat de 
rol en positie van het UCK in dit veld is en welke waarde specifiek het UCK vertegenwoordigt. 
 
Deelvraag 1: 
 Inventarisatie  
Hoe ziet de sector Amateurkunst eruit? ( Op verzoek van de gemeente wordt de binnenschoolse cultuureducatie niet in 

deze sectoranalyse meegenomen) .  
- Wat is het beeld dat we kunnen krijgen van de (groepen) Utrechtse amateurkunstenaars? Wie zijn het, 

hoeveel zijn het er, waar zitten ze en wat doen ze?  

- Wat is het beeld van de culturele infrastructuur van amateurkunst? Welke organisaties zijn hierin actief, 
wat is hun aanbod en welke voorzieningen en faciliteiten zijn aanwezig?  



- Hoe verloopt de financiering van amateurkunst? Welke subsidies zijn beschikbaar, welke private 
geldstromen zijn er en wat dragen amateurkunstenaars zelf bij?  

 
Besteed in ieder geval aandacht aan:  

- belangrijkste aanbieders, bereik, doelgroepen, matching vraag-aanbod en rol in de keten);  

- wijkcultuurhuizen (doelgroepen, publiek, aandacht voor amateurkunst en samenwerkingen);  

- samenwerking en relaties tussen amateurkunstorganisaties en initiatieven;  

- talentontwikkeling;  

- publieksontwikkeling;  

- organiserend vermogen;  

- diversiteit;  

- amateurkunstactiviteiten die disciplines, genres of sectoren overstijgen.  
 
Deelvraag 2:  

Trends & ontwikkelingen amateurkunst  
- Welke trends & ontwikkelingen spelen er in de amateurkunst in Nederland?  

- Welke trends & ontwikkelingen spelen er in de Utrechtse amateurkunst en hoe verhouden die zich tot 
het landelijke beeld?  

- Hoe verhouden de trends & ontwikkelingen in de Utrechtse amateurkunst zich tot die van de andere G4-
steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag)?  

 
Deelvraag 3: 

Waardebepaling  
- Wat is de artistieke waarde van amateurkunst in Utrecht?  

- Wat is de maatschappelijke waarde van amateurkunst in Utrecht?  

- Wat is de economische waarde van amateurkunst in Utrecht?  
 
Deelvraag 4: 
 Kansen en bedreigingen  

- Welke kansen en bedreigingen zijn er voor de ontwikkeling van de Utrechtse sector amateurkunst in het 
algemeen en voor de deelterreinen Kunst in de wijken en Amateurkunsteducatie in het bijzonder?  

- Zoom hierbij in ieder geval in op de kansen en bedreigingen voor samenwerking en verbinding binnen 
de sector zelf, maar ook op samenwerking en verbinding met partners en initiatieven buiten de sector.  

- Voorzie de kansen en bedreigingen van mogelijke oplossingsrichtingen, goede praktijkvoorbeelden en 
eventuele prioritering. Betrek hierbij ook de stakeholders in het veld.  

 
Rol en positie UCK 
In de hierboven beschreven sectoranalyse wordt niet op instellingsniveau gerapporteerd.  Aanvullend hierop 
vragen wij (in een apart document) in deelvraag 1 en 3 de rol en positie van het UCK (dus op instellingsniveau) 
t.o.v. het veld wel te omschrijven en hierbij ook de relatie te leggen naar de kansen en bedreigingen voor de 
amateurkunstsector (vraag 4).  
Mogelijk te beantwoorden vragen zijn:  

- Wat is het aanbod van het UCK ( type, aantal, vorm) 
- Op welke locaties wordt het aangeboden en waarom daar 
- Wat is het bereik (kinderen, jongeren, volwassen) per locatie en totaal  
- Welke tarieven worden gehanteerd.  
- Wijkt het aanbod van het UCK af en/of is het aanvullend op dat van andere aanbieders en zo ja op 

welke onderdelen 
- Heeft het UCK expertise in huis die anderen niet hebben 
- Voert het UCK activiteiten uit die andere aanbieders niet doen b.v. deelnemen aan netwerken 
- Werkt het UCK samen en zo ja met wie, hoe en waarom  
- Is de rol en positie en het aanbod van het UCK in overeenstemming met het subsidiebudget voor 

amateurkunsteducatie dat ze ontvangen 
- Als dat niet zo is met welke rol en positie zou dat wel in overeenstemming kunnen zijn.  
- Is de rol en positie die het UCK zichzelf toe kent gewenst door de cursisten/gebruikers. 
- Zo ja welke aanvulling  op de bestaande opdracht zou mogelijk nodig zijn om die rol en functie wel 

te kunnen vervullen.. 
- Zo nee, welke rol en positie is dan gewenst en mogelijk 

 
  
Bench mark 

- Maak een vergelijking  met de  G4 en mogelijk als het zinvol is in andere 100.000 plus gemeenten 
gevestigde soortgelijke instellingen als het UCK. Waarbij wordt aangegeven in hoeverre  het stelsel 



waarin de organisatie moet functioneren ook vergelijkbaar  is.  Betrek hierbij o.a. organisatiedoelstelling, 
rol en positie, waarde en organisatievorm en structuur 
 

Oplevering van het aanvullend onderzoek 
- tussenrapportage  half december 2017  
- definitief rapport eind januari 2018. 



Burgemeester en Wethouders 

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl 

 

 

 
 

 

Aan de gemeenteraad 

   

 

Behandeld door I.J. Lourenz Datum 3 november 2017 

Doorkiesnummer 030 - 28 62651 Ons kenmerk 4911167 

E-mail i.lourenz@utrecht.nl Onderwerp Toezegging Utrechts Centrum voor 

de Kunsten Bijlage(n)   

Uw kenmerk  Beleidsveld Onderwijs 

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  

  

Geachte leden van de raad, 

 

Naar aanleiding van de bespreking van de programmabegroting 2018 in de commissie M&S op 25 

oktober jl. informeren wij u hier over de uitwerking van de toezegging zoals gedaan ten aanzien van 

het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK).  

 

In de commissie is toegezegd1 dat we erop sturen dat we de sectoranalyse zo snel mogelijk zullen 

bespreken. Daarnaast zullen we de raad voor het slotdebat van de Programmabegroting informeren 

welke consequenties en voorbereidingen getroffen moeten worden om ook het UCK in het cursusjaar 

2018-2019 een aanbod te laten verzorgen.  

 

In het debat sprak u uw zorg uit of de aangekondigde reservering tot augustus 2018 voldoende zou 

zijn om op basis van de discussie over de sectoranalyse Amateurkunst het UCK in de gelegenheid te 

stellen om voorbereidingen te treffen voor het cursusjaar 2018-2019.  

 

Sectoranalyse Amateurkunst 

De sectoranalyse amateurkunst geeft een algemeen beeld van de sector en dient als basis voor het 

bepalen van nieuw beleid. Aanvullend daarop vragen we specifiek naar de rol en positie van het UCK in 

het veld en doen we een benchmark. We sturen er op dat de sectoranalyse plus aanvulling zo vroeg 

mogelijk in het eerste kwartaal 2018 wordt opgeleverd. Hierna kan bespreking in de commissie 

plaatsvinden. Met de uitkomsten van de sectoranalyse en de aanvullende informatie over het UCK 

kunnen we de gewenste inhoudelijke kaders en (financiële) voorwaarden voor het UCK bepalen. 

                                                   
1 - Tekst van de toezegging zoals genoteerd: De wethouder zorgt dat raad en college de sectoranalyse 

amateurkunsteducatie zo snel mogelijk kunnen bespreken. Mocht dat in januari/februari in tijd niet lukken dan 

zorgt de wethouder in ieder geval dat hij de raad goed informeert hoe we zorgen dat we de voorbereiding goed 

kunnen vormgeven voor het volgende schooljaar.  

Hij herhaalt de toezegging in eigen woorden, op verzoek van de voorzitter. Dit vult aan op m.n het 2e deel: 

- We gaan nu ook nadenken wat we moeten doen om ook voor het schooljaar 2018/2019, zodat we de tijd 

hebben om met elkaar te spreken over de sectoranalyse, mogelijk transitieplan, dat soort zaken. Daar praat ik met 

UCK over wat daar financieel voor mogelijk is en de wethouder komt bij de raad terug op hoe we daar dekking voor 

vinden al dan niet richting VJN. Voor het slotdebat stuurt de wethouder een brief hierover. 



Burgemeester en Wethouders 

 

Datum 3 november 2017 

Ons kenmerk 4911167 

 

 

 

Cursusjaar 2018-2019 

Gezien het debat in de commissie van 25 oktober doen we naast de eerdere toezegging voor het 

huidige cursusjaar ook een reservering voor het cursusjaar 2018/2019.  

 

De consequentie hiervan is dat wij voor het kalenderjaar 2018 op basis van de meest actuele versie van 

de begroting van het UCK, die in het rapport van Deloitte2 op 20 oktober 2017 is opgenomen, een 

reservering moeten doen van € 410.000. Hiermee gaan we uit van het huidige, door het UCK zelf 

vastgestelde serviceniveau3.  

 

Om te bezien wat gedaan moet worden voor de continuering van het UCK in het cursusjaar 2018-2019 

gaan we op korte termijn in gesprek met het UCK over de financiële en programmatische planning, 

omdat er op dit  moment nog geen begroting voor het jaar 2019 is. We vragen het UCK in 2018 weer 

elk kwartaal een financiële rapportage bij ons in te dienen. 

 

We zullen conform de financiële spelregels zoeken naar dekking binnen het programma Onderwijs in 

de begroting van 2018. Als dit niet lukt, betrekken wij dit bedrag als knelpunt bij de Voorjaarsnota 

2018.  
 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

de burgemeester, 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
2 Notitie ter bepaling van liquiditeitspositie en de (minimaal) benodigde exploitatiesubsidie voor het Utrechts 

Centrum voor de Kunsten voor de komende 8 maanden – Deloitte Consulting BV 20 oktober 2017 

3 In het huidige service niveau zijn wel inbegrepen innovatie/ontwikkeling in ‘spoor 1’ ten behoeve van additionele 

omzetontwikkeling. Dit gaat onder andere om het vergroten van het marktaandeel Amateurkunsteducatie. Niet 

inbegrepen zijn ‘spoor 2’ zoals verbreding van de verhuurfunctie of bedrijfsarrangementen en uitbreiding horeca.  
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Van:
Verzonden: donderdag 16 november 2017 10:59
Aan: '
CC:
Onderwerp: FW: verdiepend onderzoek UCK

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Nog even een aanvulling  voor de volledigheid. We gaan over deze werkwijze ook de raad 
informeren, zodat hierover geen ruis achteraf ontstaat.  
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     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 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 16 november 2017 10:55 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: RE: verdiepend onderzoek UCK 
 
Hallo  
 
De gemeente is akkoord met je voorstel  dus met: 

 De afspraken op bestuurlijk niveau worden geformaliseerd, bijvoorbeeld in de vorm van een door 3 partijen en 
 te ondertekenen protocol. 

Ik zal dit zelf ook aan de RvT melden en tegelijk melden  dat ook  bij dit onderzoek betrokken is. 

Dan hoop ik dat hiermee deze hobbel is genomen. Behalve dat je voor een protocol moet gaan zorgen dan. 

 
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
 

  
     Gemeente Utrecht 
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     Maatschappelijke Ontwikkeling 
     Onderwijs 
       
     Postadres Postbus 2158, 3500 AE Utrecht 
     Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon 030 - 1  
    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 
 

Van:   
Verzonden: woensdag 15 november 2017 13:51 
Aan:  
Onderwerp: Re: verdiepend onderzoek UCK 
 
Dag , prima. Desgewenst kunnen we ook andere projectleider leveren ipv .   
 
Groet,   

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 15 nov. 2017 om 13:45 heeft  @utrecht.nl> het volgende geschreven: 

Dag  en ook  en , 
  
Ik bespreek jullie voorstel hier intern z.s.m. Ik voorzie wel dat onderdeel van de 
uitkomst kan zijn,  om mogelijk verdere ruis te voorkomen, dat we er ook op uitkomen 
dat we nog bij RvT UCK checken of de rol van  geen probleem oplevert. Meld het 
maar vast even -:) 
  
  
  

Met vriendelijke groet,  
  

, 
 

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

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
  

Van:   
Verzonden: dinsdag 14 november 2017 17:02 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Re: verdiepend onderzoek UCK 
  
Dag  en , 
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De informatie verzonden met dit e‐mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien de 
lezer van dit bericht niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen dat openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet is toegestaan. 
Indien u deze e‐mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u 
gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.  







Burgemeester en Wethouders 

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl 

 

 

 

 

Aan de gemeenteraad 

   

 

Behandeld door I.J. Lourenz Datum 4 december 2017 

Doorkiesnummer 030 - 28 62651 Ons kenmerk  

E-mail i.lourenz@utrecht.nl Onderwerp Aanvullend onderzoek (op de 

sectoranalyse)naar  rol en positie 

UCK in veld van Amateurkunst 
Bijlage(n)   

Uw kenmerk  Beleidsveld Onderwijs 

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  

  

Geachte leden van de raad, 

 

Aanvullend op de sectoranalyse amateurkunst wordt onderzoek gedaan naar de rol en positie van het 

UCK in het veld van Amateurkunst. De sectoranalyse Amateurkunst rapporteert niet op 

instellingsniveau. Het aanvullend onderzoek is  een gedetailleerde uitzondering hierop. Naar aanleiding 

van uw vragen in de commissievergadering van  16 november jl. informeren wij u over wat er in het 

aanvullende deel over UCK onderzocht wordt. 

  

In de bijlage vindt u de vragen die beantwoord worden over de rol en positie van het UCK. De notitie 

geeft ook weer hoe dit aanvullend onderzoek samenhangt met het onderzoek voor de sector analyse 

Amateurkunst. 

De vraagstelling is afgestemd met de RvT en de directeur/bestuurder van het UCK. Het onderzoek 

loopt en de opdracht is verstrekt. 

 

De bouwstenen voor het verdiepende deel over het UCK worden mede geleverd door de uitkomsten van 

de sectoranalyse Amateurkunst. Enkele onderdelen zoals de benchmark zijn al gestart, maar andere 

vragen kunnen pas beantwoord worden nadat het onderzoek voor de sectoranalyse is afgerond. 

Daarnaast is er ook tijd voor een zorgvuldige afstemming met het UCK nodig. Dit heeft tot gevolg dat 

het aanvullende onderzoek in de tweede week van februari wordt opgeleverd en niet eind januari. 

 

Daarnaast willen wij u graag informeren dat zowel  het onderzoek voor de sectoranalyse als de 

aanvullende opdracht wordt uitgevoerd door BMC. BMC heeft de aanbesteding voor de sectoranalyse al 

eerder gegund gekregen en de aanvullende opdracht hangt daar mee samen. Op dit moment is een 

medewerker van BMC lid van de raad van toezicht van het UCK en is een andere medewerker van BMC 

lid van de RvT van Zimhic. Daarnaast is een van de onderzoekers eerder betrokken geweest bij de 

advisering van de gemeente over de stelselwijziging cultuureducatie. Alle betrokkenheid is besproken 

met de betrokken partners en via protocol is geregeld dat de medewerkers van BMC die ook lid zijn van 

een RvT van een culturele instelling geheel buiten dit onderzoek blijven. 

 

 



Burgemeester en Wethouders 

 

Datum 4 december 2017 

Ons kenmerk  

 

Er is nagedacht om de twee opdrachten te scheiden om elke schijn van verstrengeling te vermijden. Wij 

hebben hiervan afgezien om verdere vertraging en verlies van kennis te voorkomen  

Het college heeft vertrouwen in de afspraken die zijn gemaakt. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

 

de burgemeester, 

 





Ir J. (Jeroen) Kreijkamp 

Wethouder voor Financiën, Economische zaken, Onderwijs,  

Internationale zaken, Citymarketing, Wijken Overvecht en Oost 

Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

Telefoon 14 030 

www.utrecht.nl 

  

 

Aan de gemeenteraad  

 

   

 

Behandeld door I.J. Lourenz Datum  april 2017 

Doorkiesnummer 030 - 28 62651 Ons kenmerk  

E-mail i.lourenz@utrecht.nl Onderwerp Stand van zaken UCK 

Bijlage(n) Geen  

Uw kenmerk  Verzonden  

Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 

  

  

Geachte leden van de raad, 

 

Het UCK heeft mij onlangs op de hoogte gebracht van hun zeer zorgelijke financiële situatie en ik wil u 

hierover met deze brief informeren. 

 

Achtergrond 

In 2013 is de stelselwijziging cultuureducatie doorgevoerd. Een van de onderdelen van de 

stelselwijziging is het besluit om scholen zelf verantwoordelijk te maken voor de cultuureducatie in 

hun school en het subsidiebudget hiervoor dan ook beschikbaar te stellen aan de scholen zelf. 

Consequentie voor het UCK is dat zij stapsgewijs na drie jaar (vanaf augustus 2017) tweederde minder 

budget ontvangen. Een deel hiervan kunnen zij weer terugverdienen. De opdracht voor het UCK is om 

in drie jaar tijd een organisatie neer te zetten die zich kan redden met een  basis van 950.000 subsidie 

voor amateurkunsteducatie. 

 

Na een late start met het nemen van maatregelen heeft het UCK grote veranderingen doorgevoerd. Zij 

zijn er echter niet in geslaagd om aan de opdracht te voldoen. Al in 2015 heeft UCK aangegeven dat zij  

meer dan de beschikbare middelen nodig had om een gezonde organisatie te kunnen blijven. Eind 

2015 zijn de plannen en cijfers van het UCK gecheckt door een onafhankelijke commissie.  De 

commissie heeft haar rapportage in twee delen opgesplitst en geadviseerd. 

 

Over het Domplein waren de conclusies van de commissie: 

De Commissie is onder de indruk van de veranderingen en de inspanningen die het UCK de laatste 

jaren als gevolg van het gewijzigde beleid van de Gemeente heeft laten zien. Het UCK heeft in de 

gesprekken met de Commissie er blijk van gegeven met elan en vol vertrouwen de nieuwe opdracht 

aan te pakken.  

 

Is het UCK met een eenmalige financiële bijdrage van de gemeente Utrecht voldoende 

toekomstbestendig? In het voorgaande is het volgende vastgesteld:  

- De meerjarige exploitatiebegroting is gebaseerd op realistische gronden en laat zien dat vanaf 

2017 het UCK in operationele zin weer zwarte cijfers schrijft.  

- 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 

daardoor liquiditeitsproblemen zullen het UCK financieel kopje onder doen gaan.  



Ir J. (Jeroen) Kreijkamp 

Wethouder voor Financiën, Economische zaken, Onderwijs,  

Internationale zaken, Citymarketing, Wijken Overvecht en Oost 

 

 

Datum 24 april 2017 

2/2 

- 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.  

 

Over de cultuurcampus was de conclusie van de commissie: 

Het is voor het UCK - ook met de hierboven bepleite eenmalige financiële injectie - financieel niet 

haalbaar om het educatieve aanbod op de Cultuurcampus in Leidsche Rijn in stand te houden. 

 

Genomen maatregel eind 2015 

Op basis van het onderzoek van de commissie en haar advies over de hoogte van extra benodigde 

middelen heeft het UCK eind 2015  een incidentele bijdrage ontvangen van € 590.000  om met de 

locatie op het Domplein voldoende financieel weerstandsvermogen te hebben  voor de komende jaren. 

Daarnaast heeft het UCK 230.000 ontvangen voor een overbruggingsjaar op de Cultuurcampus. 

 

Inmiddels is voor de cultuurcampus duidelijk dat Cultuur 19 hoofdhuurder wordt van de 

Cultuurcampus en subsidie ontvangt voor huur en beheer van de ruimte. Het UCK blijft als onderdeel 

van de plannen  van cultuur 19  amateurkunstactiviteiten aanbieden en betaalt hiervoor een huur van 

ongeveer €25.000 per jaar aan cultuur 19. 

 

Huidige situatie 

Onlangs heeft het UCK  aangegeven dat zij ondanks de in 2015 extra subsidie en hun grote inzet  haar 

doelstellingen en het daarmee samenhangende inkomen niet heeft bereikt en haar begroting niet 

sluitend krijgt binnen de gestelde kaders. 

 

Volgens het UCK is er om haar meerjarenbegrotig 2020 sluitend te krijgen structureel een bedrag van 

€550.000 extra nodig.  Hiervoor vraagt he UCK aan de gemeente structureel €200.000. Hierbinnen 

vallen de kosten voor  hun inzet in de cultuurcampus in Leidsche Rijn.  

Daarnaast zien zij het als een haalbare opgave om stapsgewijs in 2020 hun uitgaven verder te 

reduceren en inkomsten te verhogen, zodat zij zelf €350.000 euro kunnen bijdragen. 

 

Daarnaast vragen zij ook een incidentele bijdrage van 250.000 euro (150.000 in 2018 en 100.000 in 

2019). 

 

Ik heb het UCK duidelijk gemaakt dat het college niet zonder meer aan deze vraag kan voldoen. 

Ondanks de grote inspanning van het UCK en mijn waardering daarvoor is het onduidelijk of zij haar 

doelstellingen dit keer wel zal gaan halen.  

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jeroen Kreijkamp 

Wethouder onderwijs 
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