
Overleg d.d. 20 juni  2018 nav de liquiditeitsprognose van Deloitte  (19 juni 2018) 

Aanwezigen: 
Deloitte  
UCK  
Gemeente Utrecht:  

Afspraken: 

- Gesprek begonnen met zorgen over financiële beheersing UCK en rol van RvT en externe 
accountant hierbij. DB en gemeente beamen dat UCK niet in control is (DB vind ze ook niet 
out of control), maar dit zorgt er wel voor dat er goede afspraken gemaakt moeten worden 
over de rollen tussen DB, RvT, accountant en de gemeente.  

Afspraak: RvT blijft dicht op het vuur zitten, zeker wat betreft de financiën. 
Aanschuiven RvT bij gesprekken tussen UCK en gemeente indien nodig. Per situatie 
bekijken.  

- Er ligt een liquiditeitsprognose van Deloitte, omdat het UCK dacht dat dit de gemeenteraad 
wel een neutraal, door deskundigen vastgesteld, goed uitgangspunt zou willen. Voor de 
gemeente is het belangrijk dat UCK zelf een betrouwbare prognose kan leveren en dat er in  
het vervolg geen lijken uit de kast komen. In ieder geval is Deloitte zero based weer gaan 
kijken naar de liquiditeitspositie. De bedragen zijn daardoor afwijkend, maar het moment 
dat UCK liquiditeitsproblemen krijgt is vrijwel gelijk. In de prognose van 19-6-2018 1 maand 
eerder dan in het rapport van 22-10-2017.  
Deloitte geeft aan dat het UCK 205.000 euro nodig heeft om tot en met december liquide te 
blijven, en 410.000 euro om tot mei 2019 liquide te blijven. 
Deze prognose van Deloitte geeft een goede basis van waaruit UCK zelf actief gaat sturen op 
de financiële beheersing. DB beaamt dat er geen lijken meer uit de kast komen en dat UCK 
zelf de liquiditeitsprognoses gaat leveren. 

Afspraak : Iedere maand wordt een liquiditeitsprognose overlegd met de 
gemeenten.  

- Nu staat in de beschikking dat ieder kwartaal  een rapportage geleverd wordt over de totale 
financiële situatie. Er wordt door UCK aangegeven dat de grote peilmomenten maart, 
september en december zijn. Dit i.v.m. de half jaar inschrijvingen, jaarinschrijvingen en 
prognose van de jaar afsluiting.  

Afspraak: Kwartaalrapportages worden altijd vastgesteld door RvT.  

- UCK  houdt zich aan de afspraken van oktober vorig jaar. Namelijk alleen de noodzakelijke 
kosten  worden gemaakt om de huidige activiteiten (zorgen dat de cursussen voor de 
deelnemers voortgezet kunnen worden) voort te zetten. Ook met betrekking tot huisvesting 
worden er geen investeringen gedaan die afwijken van de afspraken van oktober vorig jaar. 

Afspraak :  Indien er  in de ogen van het UCK (voorgenomen) afwijkingen  zijn 
worden deze voorafgaand aan de uitgave voorgelegd aan de gemeente. 

 

 



 

 

- Gesproken over de rol van de accountant van het UCK. Zowel gemeente als DB spreken uit 
dat we hier twijfels bij hebben. Er lopen al gesprekken voor een nieuwe accountant, maar 
vanwege de situatie vind de RvT het nu niet verstandig om per direct van accountant te 
wisselen.  
 

Verder hebben we gesproken over: 

Van Lanschot bankiers wil van bankrekeningen af van organisaties als UCK. Ze richten zich op een 
andere markt, vermogende particulieren. Het opheffen van de rekening heeft niets te maken met de 
situatie waarin UCK verkeert. Van Lanschot zegt nog niet actief rekeningen op dus vooralsnog blijft 
het bij het oude. Dit is belangrijk voor het businessmodel, als nu de rekening van het UCK wordt 
opgeheven is het niet waarschijnlijk dat ze ergens een andere rekening kunnen openen gezien hun 
huidige positie. 
 
Gemeente Utrecht heeft een vordering op het UCK i.v.m. huur Domplein. Dit wordt genoemd in 
liquiditeitsprognose. Onduidelijk is hoeveel dat is omdat er geen contract aan ten grondslag ligt. 
Controller rekent op 25.000 euro. Dit is nog niet in de transitiekosten opgenomen.  
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Het speelveld van amateurkunst in Utrecht 
Het beeld van de amateurkunst in de stad Utrecht is veelzijdig en divers waar het betreft 
subsidie en markt: 
 

• Vrije markt: 
Het grootste deel van amateurkunsteducatie in de stad Utrecht bevindt zich in de 
vrije markt. De aanbieders zijn divers, variërend van middelgroot tot klein en kent 
een groot aantal zelfstandige docenten. Het aanbod aan amateurkunsteducatie is 
verspreid over de hele stad. Amateurkunsteducatie gebeurt grotendeels zonder 
subsidie. 

• Universiteit: 
Parnassos biedt als stedelijke voorziening ook amateurkunsteducatie aan 
(cursussen voor vooral studenten) en wordt gesubsidieerd door de Universiteit 
Utrecht.  

• Gesubsidieerd door gemeente Utrecht via Onderwijs:  
Naast het UCK zijn er geen andere organisaties die van de gemeente Utrecht via de 
afdeling Onderwijs subsidie ontvangen voor amateurkunsteducatie.  

• Gesubsidieerd door de gemeente Utrecht via de Cultuurnota: 
Er zijn cultuurhuizen en organisaties die voor amateurkunst een meerjarige subsidie 
voor de periode 2017-2020 ontvangen via de Cultuurnota-systematiek, die valt onder 
de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Cultuur. Dit zijn initiatieven waar 
eerder ook subsidie voor beschikbaar was vanuit wijkactieplan (WAP) en 
Samenleving.  
De werkgroep cultuurparticipatie, cultuureducatie en amateurkunst (werkgroep van 
de adviescommissie voor de Cultuurnota 2017-2020) heeft in 2016 geconstateerd 
dat er een fraai palet is van initiatieven, faciliteiten en programma’s op het gebied 
van participatie, cultuureducatie en amateurkunst. “Er is sprake van grote 
pluriformiteit en een mooie verwevenheid van grote en kleine aanbieders. De 
instellingen zijn ruwweg te verdelen in uitvoerders, zoals (stedelijke) gezelschappen, 
organisaties en kunstenaars die vaak actief zijn in een specifieke kunstsector, en 
instellingen die faciliteiten en programma’s organiseren. De laatstgenoemden, 
waartoe de zo genoemde ‘cultuurhuizen’ gerekend worden, fungeren vaak als 
vliegwiel, kapstok of springplank voor deelnemers, instellingen of gezelschappen uit 
de stad.” zo geeft de werkgroep aan.  
De cultuurhuizen vervullen volgens de werkgroep cultuurparticipatie, cultuureducatie 
en amateurkunst een belangrijke rol. Ze verbinden wijk en stad, verschillende 
disciplines en professionals en amateurs.  
Vanaf 2017 is er een relatief groot budget beschikbaar voor wijkcultuurhuizen 
(Cultuur19, Het Wilde Westen, De Vrijstaat, Cultuurhuis Kanaleneiland en ZIMIHC). 
In het amendement ‘meer middelen voor amateurkunst op wijkniveau’ uit 2013 is in 
het kader van de transitie cultuureducatie 0,1 miljoen euro in 2017 en vanaf 2018 0,3 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor versterking van het programmeringsgeld voor 
wijkcultuurhuizen. Deze middelen zijn van het beleidsterrein Onderwijs naar Cultuur 
overgebracht. 
In de gesubsidieerde cultuurhuizen is er ook amateurkunsteducatie te vinden, 
aangeboden door private partijen. Cultuur19 ontvangt bijvoorbeeld subsidie voor het 
kernprogramma en de exploitatie en het beheer van de Cultuurcampus Vleuterweide 
in Leidsche Rijn, onder meer om als regisseur van amateurkunsteducatie op te 
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vooral moeite om de overhead op te brengen uit het lesgeld van de deelnemers, in het 
bijzonder de lasten voor huisvesting en coördinatie van het aanbod.  
 
Samenwerking en doelgroepen  
Voor het aanbod zelf heeft het UCK overeenkomsten met docenten die als zzp’er werken. Dit 
is om het aanbod zo flexibel mogelijk te houden. Alleen de staf is in vaste dienst. Het UCK 
werkt in de stad samen met verschillende organisaties, met Zimihc en diens locaties voor 
amateurkunsteducatie in het bijzonder. Zimihc ontwikkelt zelf geen aanbod, maar faciliteert. 
Het UCK heeft juist wel een breed (les)aanbod, vooral op de locatie Domplein. Het UCK 
heeft cursusaanbod in Stefanus, een van de theaters van Zimihc. De beide organisaties zijn 
daarmee complementair aan elkaar. Voor het aanbod in Leidsche Rijn maakt het UCK 
gebruik van de Cultuurcampus Vleuterweide die door Cultuur19 geëxploiteerd wordt. Het 
UCK kent een samenwerkingsverband met verschillende (brede) scholen in de stad, om daar 
cursussen aan te bieden. Het doel daarvan is om de bereikbaarheid van het UCK te 
vergroten, vooral voor jonge kinderen in de wijken. In 2018 bepaalt het UCK de efficiency 
hiervan. Tot slot huren verschillende amateurgezelschappen ruimtes op de locatie Domplein.  
 
In tegenstelling tot de cultuurhuizen, die uitdrukkelijk de wensen en behoeften uit de wijken 
ophalen, werkt het UCK als stedelijke voorziening vooral aanbodgericht. Het cursusaanbod 
is breed, en wordt door professionals ontwikkeld (niet primair samen met bewoners). 
Uiteraard doet het UCK wel klanttevredenheidonderzoek en past daarop het aanbod aan. Er 
zijn geen gegevens beschikbaar over wat het UCK doet voor doelgroepen in de 
maatschappij, zoals ouderen, jongeren, mensen met een laag inkomen, laagopgeleiden of 
mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. In de huidige subsidievoorwaarden zijn 
geen prestaties opgenomen over doelgroepbereik.  
 
Het gebouw aan het Domplein kan door derden worden gehuurd. Het UCK heeft ook een 
samenwerking met DOMunder en verzorgt de kaartverkoop en andere services van 
DOMunder. Daarnaast heeft de locatie Domplein het UCKafé, dat draait op vrijwilligers.  
 
Conclusies ‘rol en positie UCK binnen de sector amateurkunst’: 
Het UCK neemt momenteel een onderscheidende positie in in het amateurkunstveld, 
vanwege de centraal gelegen en goed geoutilleerde accommodatie en het brede 
aanbod in verschillende kunstdisciplines.  
 
 
Ontwikkelingen in Utrecht in context van landelijke ontwikkelingen 
 
Inleidend 
De gemeente Utrecht heeft het subsidiestelsel voor cultuureducatie en amateurkunst de 
afgelopen jaren sterk gewijzigd. In de schooljaren ’14-’15, ’15-’16 en ‘16-’17 is dit stelsel 
gefaseerd ingevoerd. 
 
Er is een verschuiving geweest op een tweetal vlakken: 

• Waar enkele jaren geleden het grootste gedeelte van de subsidie voor 
cultuureducatie en amateurkunst ten goede kwam aan de amateurkunst, komt deze 
nu vooral ten goede aan cultuureducatie (in het onderwijs).  

• Subsidiering van het aanbod (via het UCK) is grotendeels gewijzigd in subsidiering 



 

9/13 

van de vraag. De schoolbesturen in Utrecht kunnen zelf subsidie aanvragen voor 
activiteiten via de subsidieregeling ‘Cultuur voor ieder kind’. 

 
In Nederland is er – net als in Utrecht - in veel grote én kleinere gemeente veel veranderd: 
bezuinigingen, stopzetten subsidie voor amateurkunst voor volwassen, verschuiving van 
gelden voor amateurkunst naar cultuureducatie in het onderwijs, centra voor de kunsten die 
hun docenten ontslaan en nu alleen nog samenwerken met zelfstandige docenten (zzp-ers). 
In de volgende paragrafen gaan we in het algemeen in op deze ontwikkelingen.  
 
Grote veranderingen in de wereld van cultuureducatie en amateurkunst 
De afgelopen vijf jaar is er veel veranderd in de wereld van cultuureducatie en amateurkunst 
in Nederland: zowel in het landelijk, provinciaal als in het gemeentelijk beleid wordt de 
prioriteit verlegd van de buitenschoolse amateurkunst naar binnenschools cultuuronderwijs. 
Het bleef echter niet alleen bij een beleidsmatige prioriteit, de verschuivingen werden ook in 
de praktijk gebracht. Gemeenten keken – al dan niet onder druk van bezuinigingen - opnieuw 
naar de wijze waarop subsidie werd ingezet. Instellingen verloren (een groot deel van) hun 
subsidie en andere stakeholders gingen juist een grotere rol spelen. Nieuwe subsidiestelsels 
ontstonden en de praktijk moest uitwijzen of deze al dan niet goed uitpakten. 
 
Op landelijk niveau was er vijf jaar geleden sprake van een flinke wijziging van beleid. De 
onderwijsraad en de Raad voor Cultuur constateerden in een gezamenlijk advies van juni 
2012 (Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!) dat cultuureducatie vaak een marginale 
plek inneemt in het curriculum van scholen in het primair onderwijs (po). De raden 
adviseerden scholen weer de regie te laten nemen in het onderwijzen van kunst en cultuur. 
Cultuureducatie moest terug naar het hart van het onderwijs. De raden adviseerden een 
doorgaande lijn met betrekking tot kennis, vaardigheden en attituden die alle leerlingen nodig 
hebben voor een culturele loopbaan. 
 
De invloed van de rijksoverheid op de praktijk is echter bescheiden. Het zijn vooral de lokale 
overheden die het stuur in handen hebben: zij zijn de grootste subsidienten van 
cultuureducatie. Gemeenten kozen er vanaf 2012 in groten getale voor om subsidie vooral 
ten goede te laten komen aan cultuureducatie op scholen. In sommige gevallen gebeurde 
dat op basis van een verschuiving van de subsidie voor amateurkunst in de vrije tijd. Omdat 
er echter tegelijkertijd sprake was van forse gemeentelijke bezuinigingen op cultuur, waren 
er ook gemeenten waar de middelen voor amateurkunst in de vrije tijd geheel weggehaald 
werden uit het domein van cultuureducatie en amateurkunst.  
Ook was er een tendens om te kiezen voor een onafhankelijke bemiddelaar of 
matchingsorganisatie voor (met name) cultuureducatie in het onderwijs. Het idee daarachter 
was (en is): een organisatie die zelf aanbod levert kan niet op een onafhankelijke wijze 
adviseren, waardoor er een level playing field gewaarborgd wordt voor alle andere 
aanbieders (zoals zelfstandige docenten, culturele organisaties et cetera). 
 
De afgelopen vijf jaar is er daardoor veel veranderd voor centra voor de kunsten in 
Nederland die van oudsher vaak verschillende rollen verenigden: aanbieder van cursussen 
in de vrije tijd, leverancier van aanbod voor de scholen, steun voor de scholen bij het 
ontwikkelen van beleid, matchingsorganisatie en coördinator van educatieve projecten.  
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Ad 1 ‘Culturele huiskamer’ binnenstad 
• Het exploiteren van het gebouw Domplein als culturele huiskamer voor amateurs in 

de binnenstad wordt de kerntaak van het UCK.  
• Hieronder vallen: het organiseren van cursussen voor amateurkunst in de vrije tijd en 

het programmeren van amateurkunst in de accommodatie van het UCK aan het 
Domplein. 

• Passend binnen de beschikbare subsidie: (cursus)aanbod, openingstijden, prijzen 
ed. 

• Dit scenario past bij een van de denkrichtingen die uit de sectoranalyse 
Amateurkunst naar voren is gekomen: Cultuur in de wijken versterken (denkrichting 
A1). In dit geval betreft het de binnenstad van Utrecht.   

 
Ad 2 Coördinator en matchingsorganisatie: 

• Het UCK ontwikkelt zelf geen aanbod meer en heeft daarnaast ook geen eigen 
accommodatie, maar richt zich geheel op het coördineren en matchen van 
cultuureducatie in de vrijetijd voor de gehele stad Utrecht. Ook kan het UCK 
verbindingen leggen 2) met andere sectoren, ten behoeve van een integraal beleid 
en 1) tussen gemeente en het veld. 

• Er wordt bezien hoe de organisatie getransformeerd kan worden, wat de frictiekosten 
hiervoor zijn en hoe de frictiekosten plus de opzet van de nieuwe organisatie binnen 
de huidige subsidiekaders gerealiseerd kunnen worden.  

• Dit scenario past bij twee van de denkrichtingen die uit de sectoranalyse 
Amateurkunst naar voren is gekomen: integraal beleid (denkrichting B) en betere 
verbinding leggen tussen gemeente en het veld (denkrichting C). 

 
Uitwerking van de scenario’s zal in samenspraak met het UCK plaatsvinden. BMC zal de 
scenario’s vervolgens nader omschrijven en opnemen in de eindrapportage.  
Een reactie van het UCK op de eindrapportage zal integraal worden opgenomen als bijlage 
in het rapport.  
 
Het maken van een keuze voor een bepaald scenario ligt bij de politiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 De sectoranalyse Amateurkunst is momenteel nog concept (15/01/18).  



 

13/13 

BIJLAGE 1 MEMO: PLANNING UITVOERING OPDRACHT 
 
Planning opdracht 
De planning van de uitvoering van de opdracht ziet er als volgt uit: 

• Donderdag 18 januari: (concept) memo met globale scenario’s ter voorbereiding op 
de werksessie met het UCK 

• Dinsdag 23 januari: werksessie met het UCK 
• Tot circa dinsdag 30 januari: verwerken van de informatie uit de werksessie  
• Na 30 januari: informatie teruglegkoppelen naar het UCK (nog af te stemmen hoe dit 

te doen: bij voorkeur in de vorm van een gesprek) 
• Circa 5 februari: oplevering conceptrapportage 
• Kort na 5 februari: bespreking conceptrapportage met de gemeente 
• Circa 12 februari: oplevering definitieve rapportage en toezending aan UCK voor 

reactie (de reactie van het UCK wordt als bijlage opgenomen in de eindrapportage 
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ontwikkelaar/aanbieder/facilitator van amateurkunst op het Domplein 
2. UCK als coördinator amateurkunst: coördinatie, matching, fonds (zonder 

eigen aanbod en eigen locatie voor amateurkunst) 
3. ‘Domplein als Third place’: brede culturele invulling van het Domplein met 

horeca, cultuur, onderwijs, exposities, festivals, commerciële verhuur ed.1  
 

 In alle 3 de scenario’s dient een relatie te worden gelegd met ZIMIHC. 
 In alle 3 de scenario’s dient aandacht te zijn voor de Cultuuronderwijs-tak 
van het UCK. 
 

 Actiepunten: 
• BMC en UCK: scenario’s inhoudelijk en financieel uitwerken in werksessies 

met controller en directie.  
• BMC: voorstel voor pakkende titels voor de scenario’s. 
• BMC: cultuuronderwijs-tak UCK vermelden in de rapportage (de activiteiten 

op het gebied van cultuuronderwijs worden niet gesubsidieerd, maar vormen 
wel een belangrijk onderdeel van het UCK, zowel in inhoudelijke als 
bedrijfsmatige zin).   

 
 

4. Nadere afspraken  
 

De planning van de uitvoering van de opdracht ziet er als volgt uit: 
• Donderdag 18 januari: (concept) memo met globale scenario’s ter 

voorbereiding op de werksessie met het UCK 
• Dinsdag 23 januari: werksessie met het UCK 
• Tot circa dinsdag 30 januari: verwerken van de informatie uit de werksessie  
• Na 30 januari: informatie teruglegkoppelen naar het UCK (nog af te stemmen 

hoe dit te doen: bij voorkeur in de vorm van een gesprek) 
• Circa 5 februari: oplevering conceptrapportage 
• Kort na 5 februari: bespreking conceptrapportage met de gemeente 
• Circa 12 februari: oplevering definitieve rapportage en toezending aan UCK 

voor reactie (de reactie van het UCK wordt als bijlage opgenomen in de 
eindrapportage) 

 
Actiepunten: 

• BMC maakt actiepuntenlijst. 
• Gemeente Utrecht houdt de betrokkenen op de hoogte van de planning van 

de sectoranalyses en de bespreking daarvan in de raad. 
• BMC en UCK: eerste afspraak 24 januari om scenario’s inhoudelijk en 

financieel uitwerken in werksessie met controller en directie; daarna wordt er 
een vervolgafspraak gemaakt. 

• Op 6 februari tussen 13.30 – 16.00 uur vindt een vervolgbijeenkomst plaats 
in dezelfde samenstelling (met uitzondering van de directie).  

                                                
1 In eerste instantie was bedacht dat er in dit scenario ook ruimte zou kunnen zijn voor een 
‘losgeknipte’ cultuuronderwijs-organisatie. Tijdens de discussie werd echter reeds de conclusie 
getrokken dat dit financieel niet mogelijk is. 
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MEMO (VERTROUWLIJK) 
TBV WERKSESSIE 6 FEBRUARI 2018 
 
Inleidend: UCK in financieel zwaar weer  
Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) bevindt zich momenteel in financieel zwaar 
weer en stevent af op een groot tekort in 2018. De situatie waar het UCK zich in bevindt 
hangt samen met de transitie van het subsidiestelsel voor cultuureducatie en amateurkunst 
en de wijze waarop het UCK hierop geanticipeerd heeft. 
 
Het UCK is van oorsprong een stedelijk centrum voor de kunsten met een brede taak op het 
gebied van amateurkunst en cultuureducatie in Utrecht.  
De gemeente Utrecht heeft het subsidiestelsel voor cultuureducatie en amateurkunst de 
afgelopen jaren echter sterk gewijzigd. In de schooljaren ’14-’15, ’15-’16 en ‘16-’17 is dit 
stelsel gefaseerd ingevoerd.  
 
Er is een verschuiving geweest op twee vlakken: 

• Verschuiving van amateurkunst naar cultuuronderwijs: 
Invoering van het nieuwe stelsel heeft 2/3 van de oorspronkelijke subsidie van het 
UCK verschoven naar cultuuronderwijs.  

• Verschuiving van subsidie via het aanbod naar subsidiering van de vraag: 
De subsidiering van het aanbod (via het UCK) is grotendeels gewijzigd in 
subsidiering van de vraag. De schoolbesturen in Utrecht kunnen rechtstreeks 
subsidie bij de gemeente aanvragen voor cultuuronderwijs-activiteiten via de 
subsidieregeling ‘Cultuur voor ieder kind’. 

 
De stelselwijziging had grote gevolgen voor de omvang van de structurele gemeentelijke 
subsidie voor het UCK. Sinds 1 augustus 2014 (start van het schooljaar 2014-2015) ontvangt 
het UCK uitsluitend een structurele gemeentelijke subsidie voor amateurkunst(educatie) in 
Utrecht.  
 
Vóór de transitie van het gemeentelijke subsidiestelsel voor cultuureducatie (schooljaren 
‘14/’15, ‘15/’16 en ‘16/’17) bedroeg de structurele gemeentelijke subsidie € 3.125.700 per 
jaar (peil 2013). Naar verwachting bedraagt de structurele gemeentelijke subsidie via 
Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Onderwijs € 976.000 in 2018.  
 
De ‘full service’-organisatie die het UCK vóór de transitie was kon niet in stand gehouden 
worden met minder dan 1/3 van de oorspronkelijke subsidie. Het UCK heeft daarom 
stapsgewijs een aantal ingrepen gedaan om de bedrijfsvoering aan te passen aan het 
nieuwe subsidieniveau. Het UCK heeft er daarbij voor gekozen een zo breed mogelijk 
aanbod op het gebied van amateurkunst en cultuuronderwijs te behouden.  
Het UCK biedt momenteel cursussen en projecten in de disciplines beeldend, dans, digitale 
media, fotografie, musical, muziek, schrijven, theater en multidisciplinair. De organisatie is de 
grootste aanbieder van amateurkunsteducatie in Utrecht, met 5.481 cursisten in het seizoen 
2016/2017. Driekwart van de cursisten (76,4%) ging voor het aanbod naar het Domplein, 
waar het UCK een gemeentelijk pand huurt en exploiteert. Verder biedt het UCK in diverse 
accommodaties in de wijken (les)programma’s aan. Door de schaalgrootte en het brede 
aanbod functioneert het UCK ook deels als netwerkorganisatie voor het veld van 
amateurkunst. 



 

3/10 

Naast structurele subsidie voor amateurkunst(educatie) ontvangt het UCK op projectbasis 
subsidie voor binnenschools aanbod en binnenschoolse activiteiten (via de gemeentelijke 
afdeling DMO Cultuur, via het Fonds Cultuurparticipatie en via het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit). Voor dit laatstgenoemde programma is UCK penvoerder en 
coördinator van het lerend netwerk Creatief Vermogen Utrecht waarbij verder 23 
basisscholen, de HKU en 12 partners uit het culturele veld aangesloten zijn). Tot slot wordt 
door de scholen via de subsidieregeling Cultuur voor ieder kind gemeentelijke subsidie 
ingezet om binnenschools aanbod in te kopen bij het UCK. 
 
De maatregelen die het UCK de afgelopen jaren heeft doorgevoerd blijken zwaar 
onvoldoende te zijn voor een duurzame financieel gezonde bedrijfsvoering. Hierdoor bevindt 
het UCK zich in een penibele financiële situatie en staat het voortbestaan van de organisatie 
op het spel.  
 
Op 20 oktober 2017 is een notitie verschenen van het UCK in samenwerking met Deloitte 
waarin het volgende geconstateerd werd: “Per 31 december 2018 is de verwachting dat met 
gelijkblijvende subsidie beschikking en gelijkblijvend serviceniveau het financiële resultaat op 
– € 410.000 en het eigen vermogen op – € 470.000 uitkomt.” en “Gegeven de vraagstelling 
om voor een periode van 8 maanden een additioneel subsidiebedrag te berekenen, komt 
naar rato (per 31 augustus 2018) het financieel resultaat neer op – € 274.000 en het eigen 
vermogen op – € 334.000.” De gemeente heeft inmiddels een garantie afgegeven voor een 
bedrag van € 274.000 om te voorkomen dat het UCK de komende maanden in ernstige 
liquiditeitsproblemen komt. 
 
Noodzaak om scherpe keuzes te maken 
De zorgelijke situatie van het UCK noodzaakt de organisatie om scherpe keuzes te maken. 
Het UCK kan met de vastgestelde structurele subsidie het huidige pakket aan activiteiten niet 
meer uit blijven voeren. Uit voorbeelden elders in het land kan worden afgeleid dat het met 
een structurele subsidie € van € 976.000 per jaar niet mogelijk is om een volwaardig stedelijk 
centrum voor een stad van de omvang van Utrecht in de lucht te houden. De huidige 
financiële problemen waarin het UCK zich bevindt bevestigen die conclusie. 
 
De vraag is daarom aan de orde welke rol het UCK – passend binnen de bestaande 
financiële grenzen – kan vervullen in het Utrechtse amateurkunstenveld. Daaruit vloeit ook 
de vraag voort welke stappen het UCK zou moeten zetten om te komen tot de nieuwe 
situatie. Zonder twijfel zal er fors ingegrepen moeten worden en daarmee zullen naar 
verwachting eenmalige kosten gemoeid zijn. 
 
De verantwoordelijkheid voor de inzet van subsidiemiddelen ten behoeve van realisatie van 
een van de scenario’s en het eventueel beschikbaar stellen van eenmalig middelen voor 
reorganisatie is een verantwoordelijkheid van de gemeente c.q. de gemeenteraad. 
 
Uitgangspunten toekomstscenario’s UCK 
Deze memo heeft tot doel verschillende globale toekomstscenario’s voor het UCK nader te 
bespreken. De uitgangspunten voor de scenario’s zijn de volgende. 
 
Financieel: 

• De structurele subsidie die het UCK voor amateurkunst ontvangt van de gemeente 
Utrecht is € 976.000 per jaar. 
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• De scenario’s zijn gebaseerd op een realistische omzetverwachting en een 
duurzame exploitatie in de toekomst.  

• Eenmalige kosten van een reorganisatie kunnen niet gedragen worden door het 
UCK. 

 
Inhoudelijk: 

• De scenario’s moeten aansluiten op wensen en behoeften in het 
amateurkunstenveld (Sectoranalyse Amateurkunst). 

• De scenario’s moeten aansluiten bij het gemeentelijk beleid op het gebied van 
amateurkunst en cultuureducatie/cultuuronderwijs (een Sectoranalyse 
Cultuureducatie is nog niet beschikbaar). 

• Daar waar scenario’s consequenties hebben voor cursisten (afnemers van het 
vrijetijdsaanbod) en onderwijsinstellingen (afnemers cultuuronderwijs) wordt dit 
expliciet benoemd. 

• In de scenario’s worden verschillende rollen gescheiden: de rol van onafhankelijke 
sectorbrede coördinator wordt niet gecombineerd met het zelf ontwikkelen en 
aanbieden van amateurkunst-aanbod. 

 
Samenvatting toekomstscenario’s 
In de werksessie van 23 januari (UCK, gemeente Utrecht, BMC) is besloten uit te gaan van 
de volgende 3 scenario’s: 

1. Domplein als stedelijk cultuurgebouw voor amateurkunst: UCK is 
ontwikkelaar/aanbieder/facilitator van amateurkunst op het Domplein 

2. UCK als coördinator amateurkunst: UCK coördineert amateurkunst in Utrecht 
via platformfunctie voor aanbieders, ondersteuning kwaliteit en samenhang, 
matching, fonds (zonder eigen aanbod en eigen locatie voor amateurkunst) 

3. ‘Domplein als Third place’: UCK is aanbieder/programmeur/facilitator tbv 
brede culturele invulling van het Domplein met horeca, cultuur, onderwijs, 
exposities, festivals, commerciële verhuur ed.1  

 
Globale uitwerking scenario’s 
In de hiernavolgende tekst is een globale uitwerking van deze drie scenario’s opgenomen, 
zowel in tekst als in financiële zin. De tekstuele uitwerking is door BMC opgesteld naar 
aanleiding van een tweetal aanvullende werksessie (BMC en UCK). Ook zijn er werktitels 
gegeven aan de scenario’s. 
 
De cijfermatige opstelling is gemaakt door het UCK in nauwe afstemming met BMC. De 
doorrekening bevat in deze fase nog diverse aannames. Er dient daarom een nadrukkelijk 
voorbehoud te worden gemaakt bij de financiële uitwerking. Vanwege dit voorbehoud en 
tevens vanwege het vertrouwelijke karakter dient deze memo niet gedeeld te worden met 
andere personen dan de genodigden voor de werksessie op 6 februari 2018.   
 
 
 
 
 
                                                
1 In eerste instantie was bedacht dat er in dit scenario ook ruimte zou kunnen zijn voor een 
‘losgeknipte’ coördinatie-organisatie. Tijdens de discussie werd echter reeds de conclusie getrokken 
dat dit financieel niet mogelijk is. 
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SCENARIO 1 Domplein als stedelijk cultuurgebouw voor amateurkunst 
‘CULTUURACADEMIE DOMPLEIN’ 
 
Dit scenario richt zich op het gebruik van het gebouw aan het Domplein als centrale 
accommodatie voor amateurkunst in het centrum van de stad Utrecht centraal, waarbij een 
deel van het serviceniveau (openstelling gebouw) verlaagd wordt. Het UCK-aanbod in de 
wijken buiten het centrum vervalt, evenals de activiteiten op het gebied van cultuuronderwijs.  
 
Kerntaken UCK in scenario 1: 

• UCK ontwikkelt amateurkunstaanbod (cursussen en overige activiteiten) en biedt dit 
aanbod aan in het gebouw aan het Domplein. 

• UCK verhuurt het gebouw voor amateurkunstactiviteiten en overige activiteiten. 
Relatie met de Sectoranalyse Amateurkunst: 

• Een van de denkrichtingen die de Sectoranalyse Amateurkunst aangeeft is Cultuur in 
de wijken versterken (denkrichting A2). Wanneer de binnenstad van Utrecht als een 
wijk wordt beschouwd, sluit dit scenario hier goed op aan. Daar staat tegenover dat 
UCK zich terugtrekt uit de (andere) wijken.  

• In de Sectoranalyse Amateurkunst is ook de behoefte aan meer samenwerking en 
afstemming aangegeven (denkrichting B, Integraal beleid). Binnen het amateurveld 
zelf, maar ook met het professionele veld en andere domeinen. UCK vervult nu in 
zekere mate een coördinerende rol in het amateurveld. Die rol komt in dit scenario te 
vervallen, waarmee dit scenario ingaat tegen denkrichting B.  

Wat doet het UCK niet meer in scenario 1: 
• Ontwikkelen en aanbieden amateurkunstaanbod in de wijken buiten het centrum, 

zoals het aanbod in de Cultuurcampus Vleuterweide, Jongerencultuurhuis 
Kanaleneiland en de wijkcultuurhuizen van ZIMIHC. 

• Het (beperkt) coördineren van het amateurveld. 
• Ontwikkelen en aanbieden cultuuronderwijs (scholen). 

Consequenties van scenario 1 voor afnemers vrijetijdsaanbod: 
• Geen UCK-aanbod in de wijken buiten het centrum. 
• Gebouw op het Domplein verliest zijn open karakter (‘aanbellen’ voor de les). 

Consequenties van scenario 1 voor onderwijsinstellingen: 
• UCK is geen penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit meer. 
• UCK verzorgt geen aanbod meer voor het onderwijs. 

Consequenties van scenario 1 voor de organisatie: 
• Reorganisatie noodzakelijk om:  

o 1) docentenuren terug te brengen (vanwege het vervallen van de lessen in 
de wijken en vervallen cultuuronderwijs);  

o 2) de disciplinegebonden overhead terug te brengen; 
o 3) terugdringen personele kosten huisvesting (geen ruime openstelling 

gebouw Domplein);  
o 4) algemene overhead sterk in te laten krimpen. 

• Ontslag van 12,73 fte. 
Financiële consequenties van scenario 1 voor de gemeente Utrecht: 

• Eenmalige financiële steun om de reorganisatie mogelijk te maken is noodzakelijk. 
• Dit scenario is gebaseerd op een duurzame exploitatie op basis van € 976.000 

structurele subsidie per jaar voor amateurkunsteducatie. 

                                                
2 Sectoranalyse Amateurkunst Utrecht, BMC in opdracht van de gemeente Utrecht (15 januari 2018). 
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SCENARIO 2 UCK als coördinator amateurkunst 
‘CURSUSWIJZER CULTUUR’ 
 
In dit scenario staat een verbindende en coördinerende functie van het UCK ten behoeve 
van amateurkunst in de gehele stad Utrecht centraal. Het UCK vormt zich om tot platform 
voor aanbieders en afnemers, terwijl het gehele aanbod van het UCK zelf komt te vervallen. 
Ook richt het UCK zich in nauwe samenwerking met werkveld op het online toegankelijk 
maken van het amateurkunstaanbod voor (potentiele) deelnemers. Ook zou (bij de instelling 
van een subsidiefonds) het UCK tevens de rol op zich kunnen nemen van subsidieloket. In 
dit scenario is het UCK geen exploitant van het gebouw aan het Domplein meer. 
 
Kerntaken UCK in scenario 2: 

• UCK coördineert amateurkunst in Utrecht via platformfunctie voor aanbieders.  
• Het UCK maakt het aanbod voor (potentiele) deelnemers online toegankelijk.  
• Subsidieloket voor stimuleringssubsidie amateurkunst-projecten (optioneel).  

Relatie met de Sectoranalyse Amateurkunst: 
• Dit scenario past bij twee van de denkrichtingen die uit de sectoranalyse 

Amateurkunst naar voren is gekomen: voeren van integraal beleid (denkrichting B) 
en betere verbinding leggen tussen gemeente en het veld (denkrichting C). 

Wat doet het UCK niet meer in scenario 2: 
• Het ontwikkelen en aanbieden amateurkunstaanbod op het Domplein en in de wijken 

buiten het centrum, zoals het aanbod in de Cultuurcampus Vleuterweide, 
Jongerencultuurhuis Kanaleneiland en de wijkcultuurhuizen van ZIMIHC. 

• Het exploiteren van het gebouw aan het Domplein. 
• Het ontwikkelen en aanbieden cultuuronderwijs (scholen). 

Consequenties van scenario 2 voor afnemers vrijetijdsaanbod: 
• Geen UCK-aanbod in het centrum en de overige wijken. 

Consequenties van scenario 2 voor onderwijsinstellingen: 
• UCK is geen penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit meer. 
• UCK verzorgt geen aanbod meer voor het onderwijs. 

Consequenties van scenario 2 voor de organisatie: 
• Volledige en verregaande reorganisatie:  

o 5,5 fte voor de coördinatiefunctie (+ 0,8 fte optioneel voor de loketfunctie); 
o de organisatie heeft een geheel nieuwe doelstelling en andere taken, dus 

andere functie-eisen dan de functies in de huidige organisatie. 
• Ontslag van 43 fte. 

Financiële consequenties van scenario 2 voor de gemeente Utrecht: 
• Eenmalige financiële steun om de reorganisatie mogelijk te maken is noodzakelijk. 
• Dit scenario is gebaseerd op een duurzame exploitatie op basis van maximaal € 

976.000 structurele subsidie per jaar voor amateurkunsteducatie. 
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SCENARIO 3 Domplein als Third place 
‘DOMFORUM’ 
 
In dit scenario staat het gebouw aan het Domplein als accommodatie voor cultuur in het 
centrum van de stad Utrecht centraal: een cultuurpodium dat zich profileert op het thema ‘het 
creatieve vermogen van Utrecht’. Kunstpresentaties van Utrechtse makelij, ontmoeting en 
debat. Op het snijvlak van amateur en professioneel. UCK is de 
programmeur/facilitator/beheerder t.b.v. brede culturele invulling van het Domplein. 
Amateurkunsteducatie (cursusaanbod) op het Domplein wordt ingevuld door zelfstandige 
docenten en andere partijen. Professionele horeca is een belangrijke trekker in het gebouw 
en zorgt voor een open uitstraling. Het UCK-aanbod in de wijken buiten het centrum vervalt, 
evenals de cultuuronderwijs-activiteiten.  
 
Kerntaken UCK in scenario 3: 

• UCK is beheerder en programmeur van het gebouw aan het Domplein. 
• UCK verhuurt het gebouw voor amateurkunst, culturele en overige activiteiten. 

Relatie met de Sectoranalyse Amateurkunst: 
• Een van de denkrichtingen die de Sectoranalyse Amateurkunst aangeeft is Cultuur in 

de wijken versterken (denkrichting A). Wanneer de binnenstad van Utrecht als een 
wijk wordt beschouwd, sluit dit scenario hier goed op aan. Daar staat tegenover dat 
UCK zich terugtrekt uit de (andere) wijken.  

• Ook sluit dit scenario aan op de Sectoranalyse Amateurkunst om de zichtbaarheid 
en de bereikbaarheid van amateurkunst te vergroten (in het ontwikkelperspectief als 
belangrijkste verbeterpunt genoemd).  

• In de Sectoranalyse Amateurkunst is ook de behoefte aan meer samenwerking en 
afstemming aangegeven (denkrichting B, Integraal beleid). UCK vervult nu in zeker 
mate een coördinerende rol in het amateurveld. Die rol komt in dit scenario te 
vervallen, waarmee dit scenario ingaat tegen denkrichting B.  

Wat doet het UCK niet meer in scenario 3: 
• Het zelf ontwikkelen van aanbod voor amateurkunst (UCK faciliteert alleen).  
• Het ontwikkelen en aanbieden amateurkunstaanbod in de wijken buiten het centrum, 

zoals het aanbod in de Cultuurcampus Vleuterweide, Jongerencultuurhuis 
Kanaleneiland en de wijkcultuurhuizen van ZIMIHC. 

• Het ontwikkelen en aanbieden cultuuronderwijs (scholen). 
• Het (beperkt) coördineren van het amateurveld. 

Consequenties van scenario 3 voor afnemers vrijetijdsaanbod: 
• Geen UCK-aanbod in de wijken buiten het centrum. 
• Geen UCK-aanbod op het Domplein (wel aanbod van zelfstandige docenten/overige 

partijen). 
Consequenties van scenario 3 voor onderwijsinstellingen: 

• UCK is geen penvoerder van Cultuureducatie met Kwaliteit meer. 
• UCK verzorgt geen aanbod meer voor het onderwijs. 

Consequenties van scenario 3 voor de organisatie: 
• Reorganisatie noodzakelijk om: 

o 1) docentenuren terug te brengen (vanwege het vervallen van de lessen in 
de wijken, vervallen cultuuronderwijs en eigen UCK-aanbod op Domplein);  

o 2) de disciplinegebonden overhead terug te brengen; 
o 3) algemene overhead sterk in te laten krimpen. 

• Ontslag van 39,88 fte. 





Informerende notitie, ter voorbereiding op gesprek met interim directeur UCK. 
Donderdag 15 januari 2018.    
 
Inleiding  
In een memo van het team Onderwijs aan de gemeenteraad d.d. 14 december 2017 wordt gemeld dat, 
BMC , aanvullend op de sectoranalyse Amateurkunst, Amateurkunsteducatie en Wijkcultuurhuizen, 
onderzoek doet naar de rol en positie  van het UCK, in het veld van de amateurkunst. Meer informatie 
over de inhoud van de opdracht gaat als bijlage hierbij.  
 
In de week van 5 februari 2018 heeft BMC de hieronder beschreven drie scenario’s besproken met de 
Raad van Toezicht, interim directeur UCK en ambtelijke vertegenwoordiging vanuit onderwijs en 
cultuur.  

Mogelijke toekomstscenario’s voor het UCK 
Samen met een vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht, directie en organisatie van het UCK zijn 
er drie globale scenario’s ontwikkeld die uitgaan van een duurzame exploitatie op basis van  
maximaal € 976.000,— structurele subsidie per jaar voor amateurkunsteducatie. 
 
Scenario 1: Domplein als stedelijk cultuurgebouw voor amateurkunsteducatie 
Werktitel: ‘CULTUURACADEMIE DOMPLEIN’ 
Dit scenario richt zich op het gebruik van het gebouw aan het Domplein als centrale accommodatie 
voor amateurkunst(educatie) in het centrum van de stad Utrecht, waarbij een deel van het 
serviceniveau (openstelling gebouw) verlaagd wordt om de kosten van de exploitatie terug te brengen. 
Het UCK-aanbod voor amateurkunsteducatie in de wijken buiten het centrum vervalt om een 
duurzaam gezonde exploitatie van het UCK mogelijk te maken.  
 
Scenario 2: UCK als coördinator van amateurkunst(educatie) 
Werktitel: ‘CURSUSWIJZER CULTUUR’ 
In dit scenario staat een verbindende en coördinerende functie van het UCK ten behoeve van 
amateurkunst(educatie) in de gehele stad centraal. Het UCK vormt zich om tot een platform voor 
aanbieders en afnemers, terwijl het gehele aanbod van het UCK zelf komt te vervallen. Ook richt het 
UCK zich in nauwe samenwerking met het werkveld op het online toegankelijk maken van het 
amateurkunsteducatie aanbod voor (potentiële) deelnemers.  
Daarbij zou (bij de instelling van een stimuleringsfonds voor amateurkunst) het UCK tevens de rol op 
zich kunnen nemen van subsidieloket. In dit scenario is het UCK geen exploitant meer van het gebouw 
aan het Domplein. 
 
Scenario 3: Domplein als Third place/culturele marktplaats 
Werktitel: ‘DOMFORUM’ 
In dit scenario staat het gebouw aan het Domplein als accommodatie voor cultuur in het centrum van 
de stad Utrecht centraal: een cultuurpodium dat zich profileert op het thema ‘het creatieve vermogen 
van Utrecht’. Kunstpresentaties van Utrechtse makelij, ontmoeting en debat. Op het snijvlak van 
amateur en professioneel. UCK is de programmeur/facilitator/ beheerder ten behoeve van een brede 
culturele invulling van het Domplein. Amateurkunsteducatie (cursusaanbod) aan het Domplein wordt 
ingevuld door zelfstandige docenten en andere partijen. Professionele horeca is een belangrijke 
trekker in het gebouw en zorgt voor een open uitstraling. Het UCK-aanbod in de wijken buiten het 
centrum vervalt.  
   
 
 



Overleg  (gemeente Utrecht) en  (BMC) 
Conceptrapportage UCK nu en in de toekomst 
21 februari 2018 
 
Algemeen: 

• Rapport is uiteindelijk bedoeld voor de gemeenteraad, dus verwijzingen naar vervolggesprekken met 
UCK kunnen eruit, evenals de precieze opsomming van wie er bij welke besprekingen is geweest (dat 
laatste kan eventueel in een bijlage worden opgenomen). 

• Rapport binnen gemeente besproken. Relatieve buitenstaanders kijken vooral naar de scenario’s. 
Daarbij is dan ook de vraag hoe de scenario’s volgen uit de sectoranalyse Amateurkunst. Het mag  
daarom nog duidelijker in het rapport dat de scenario’s in eerste instantie voorvloeien uit de noodzaak 
om scherpe keuzes te maken. In tweede instantie is dan gekeken hoe die scenario’s aansluiten bij de 
sectoranalyse.  

•  heeft inmiddels gesproken met o m. .  heeft gehoord dat  
in gesprekken op bestuurlijk niveau een vierde scenario heeft geintroduceerd: UCK richt zich op 
amateurkunsteducatie in de Utrechtse wijken. Het Domplein wordt in dat scenario niet meer gehuurd 
door het UCK (zonder op de zaken vooruit te willen lopen geeft aan dat het eventueel een kans 
is voor afdeling Cultuur om van het Domplein een Third Place te maken; met een andere exploitant dan 
het UCK). Conclusie van  en  is dat dit een interessant scenario is dat goed aansluit bij de 
sectoranalyse  organiseert een gesprek met het UCK (a.i. directeur en voorzitter RvT) om de 
vervolgstappen te bespreken. Insteek is om dit vierde scenario mee te nemen in de eindrapportage. 
Directie en wethouder moeten zich er dan wel in kunnen vinden dat planning aangepast wordt. 

• Naar aanleiding van het gesprek met UCK maken  en  de balans op: wat vragen de 
vervolgstappen aan extra uren en doorlooptijd.  

 
Specifieke opmerkingen: 

• In samenvatting scenario’s uitbreiden + inleiding op de scenario’s. Nu te summier. 
• UCK is een belangrijke speler. Geef context aan. Er zijn meer spelers. 
• Terminologie: lesprogramma’s (lijkt te verwijzen naar onderwijs; beter is cursuspakketten of iets 

dergelijks); netwerkorganisatie (beter uitleggen of andere term gebruiken; gaat om zzp-ers, 
samenwerking met andere partijen als ZIMIHC, Cultuur met Kwaliteit etc; aandachtspunt: maak het 
niet ‘groter dan het is’) 

• Achtergrond verschuiving subsidie: bewuste beleidskeuze. Geld voor onderwijs is naar 
onderwijsinstellingen gegaan. Reden: beleidsmatige keuze voor cultuuronderwijs, vraag subsidieren, 
groter bereik leerlingen via het onderwijs ed 

• 300.000 euro noemen die naar Amateurkunst in de Wijken is gegaan (bij benchmark) 
• Oefenruimtes en andere partijen: nuanceren, gaat financieel in ieder geval om een bescheiden omvang. 
• Eventueel kan hfd over de waarde voor de stad worden omgezet in een beknopte paragraaf waarin 

alleen de kwantitatieve gegevens opgenomen worden. NB Er zijn vrijwel geen kwantitatieve gegevens 
verstrekt via onderzoek Marlet. Kwantitatieve gegevens die wel bekend zijn: aantal leerlingen, 
verhouding eigen inkomsten-subsidie, aantal fte ed. overlegt met of zij zich hier ook in 
kan vinden. 

• Benchmark: SKVR full service-instellingen. Term verduidelijken door te benoemen welke functies 
daar onder vallen. 

• 2/3 van de subsidie overgeheveld: nuanceren als het kan; was onderdeel van een bewuste beleidskeuze; 
voorkomen moet worden dat het door de raad gelezen wordt als een pure bezuiniging op het UCK. 
Relatie met het maken van scherpe keuzes kan hierbij ook nog eens benadrukt worden. 

• Middelen voor cultuuronderwijs: toelichten dat het is vanwege toerekening van overhead (planning, 
directie ed). 

• 5.2: volwaardig stedelijk centrum (term verhelderen). 
• 5.3: eventueel aanpassen om wederom de transitie te linken aan de noodzaak om nu scherpe keuzes te 

maken. 
• Scenario’s: in dit hoofdstuk dus niet verwijzen naar vervolgproces en alle bijeenkomsten (zie 

opmerking hierboven bij ‘algemeen’).  
• Financiën kunnen er nog niet gedetailleerd in; nog te veel aannames. Wat wel kan (moet nog 

toegevoegd worden!): eenvoudige tabel met totaalbedragen waardoor duidelijk wordt wat het UCK in 
de huidige situatie tekort komt en tevens duidelijk wordt dat de scenario’s duurzaam geëxploiteerd 
kunnen worden binnen het beschikbare subsidie bedrag. 

 







1

Van:
Verzonden: dinsdag 6 maart 2018 10:13
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Hallo , 
 

         
         

 
 

 

  
   
   

  
 

   
      

   
  

 
 
 

 
      

 
 

     
  

 
    
  

 
nkele besproken onderwerpen:  

o Toetsing aan de praktijk (gaan alle aannames in de praktijk ook goed uitpakken? Met name: hoe hou je 
de docenten en zzp‐ers vast?). 

o Is het financieel haalbaar (een deel van de kosten komt te vervallen, maar je moet ook nieuwe kosten 
maken zoals het huren van ruimtes in de wijken)? 

o Om de doorrekening te kunnen maken moet er meer gedetailleerd zicht zijn op de kosten en 
opbrengsten per discipline in de wijken en de huurlasten in de wijken. 

o Tevens moet er een berekening gemaakt worden van de frictiekosten. Daarbij heb ik overigens wel 
aangegeven dat frictiekosten in principe niet door de gemeente gesubsidieerd worden (juridisch ligt dat 
ook lastig gezien precedentwerking). 

o Een groot risico voor het UCK is dat het gebouw op het Domplein niet meer gebruikt kan worden. Hoe 
dan om te gaan met vraaguitval (klant stapt niet automatisch over van Domplein naar een wijklocatie)? 

o Welke locaties in de wijken zijn geschikt (als het UCK zich helemaal op de wijken gaat richten)? En kun je 
daar dan ook wel die meerwaarde creëren in het aanbod tov zzp‐ers en het ‘buurthuis‐aanbod’? Heb je 
daar eigenlijk niet beter geoutilleerde ruimtes voor nodig zoals op het Domplein? 
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o Waar zit je meerwaarde tov zzp‐aanbod? Diversiteit van disciplines, ensemble spel etc.? 
o Pluspakket: kan in de vorm van een korting op de cursusprijs (is nu hoog en verlaging zou 

toegankelijkheid vergroten) of op een andere manier. Moet nog over nagedacht worden. 
       

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 
Hartelijke groet, 

 
 
‐ 

 
 

 

Van: " @utrecht.nl> 
Datum: maandag 5 maart 2018 23:47 
Aan: Gebruiker van Microsoft Office   
CC: " @utrecht.nl> 
Onderwerp: RE:   
 
Hallo  
  

 

 
  

  
  
  
Met vriendelijke groet,  
  

, 
Beleidsadviseur/projectleider 
  
     Gemeente Utrecht 
     Maatschappelijke Ontwikkeling 
     Onderwijs 
       
     PostadresPostbus 2158, 3500 AE Utrecht 
     BezoekadresStadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
     Telefoon030  
    E-mail @utrecht.nl 
    Internetwww.utrecht.nl 
     Aanwezigmaandag t/m woensdag, donderdagochtend en vrijdagochtend 
 
 
 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
  
Van:   
Verzonden: donderdag 1 maart 2018 16:55 
Aan:  
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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.  





1

Van:
Verzonden: woensdag 14 maart 2018 13:03
Aan:
CC: RGN, Servicedesk Advies; 
Onderwerp: Fwd: mail gemeente: kan deze weg zo?

Beste   en   
 
Nadat wij gisteren de stand van zaken hebben gedeeld over de ontwikkelingen bij het UCK, hebben we gesproken over 
een aanvullende ureninzet vanuit BMC voor dit project. 
 
Als jullie je kunnen vinden in onderstaand voorstel, dan zorgen wij voor een officiële opdrachtbevestiging. 
 
Het doel van de inzet van BMC is tweeledig: 
 
1) Het toetsen van het recent door het UCK aangedragen scenario 'Amateurkunsteducatie de wijken in'.  
 
Als het UCK en de gemeentelijke politiek positief tegenover dit scenario staan, dan is dit scenario in principe het 
voorkeursscenario. 
 
Er dient echter wel een verdere uitwerking en toetsing plaats te vinden. Het UCK is nu bezig met deze uitwerking. 
Gemeente zal het UCK vragen om de frictiekosten door de accountant te laten toetsen (vanwege de onafhankelijke rol 
van de accountant). BMC zal de volgende zaken toetsen: 
* inschatting praktische haalbaarheid (beschikbare ruimten, mate van outillage van de ruimten in de wijk; kunnen lessen 
Domplein eenvoudig verplaatst worden naar lesruimten elders?),  
* mate waarin samenwerking tot stand komt met partners in de wijken,  
* financiële en organisatorische uitwerking (zowel de toekomstige exploitatie, de aanloop daar naar toe en de 
frictiekosten; rekening houdend met zaken als 'vraaguitval' bij verschuiving van het aanbod van Domplein naar locaties in 
de wijken). 
 
Daarnaast heeft het scenario ook een inhoudelijk en beleidsmatige component. De centrale vraag daarbij is: heeft dit 
scenario beleidsmatig gezien meerwaarde tov de eerder verkende scenario's (uitstraling voor de stad, aantrekkelijkheid 
voor inwoners/cursisten, onderscheidend stedelijk aanbod met kwaliteit en meerwaarde tov zzp‐aanbod (variëteit 
aanbod, cross overs, kwaliteit van de cursussen en de docenten)).  
 
NB De vraag naar hoe om te gaan met cultuuronderwijs blijft in dit scenario (net als in de andere scenario's) nog 
beantwoord te worden. 
 
2) Het eindresultaat dient een helder rapport te zijn waarin de doorlichting van het UCK in de huidige situatie (verdieping 
sectoranalyse amateurkunst). 
 
Er zijn (na toetsing van het voorkeursscenario) twee mogelijkheden: 
* Het voorkeursscenario houdt stand als voorkeursscenario.  
Acties: We passen het bestaande conceptrapport aan (inclusief eerder gemaakte opmerkingen door de gemeente). 
Daarbij worden de drie eerder verkende scenario's in de bijlagen geplaatst en krijgt het voorkeursscenario (inclusief 
verdere inhoudelijke, praktische, organisatorische en financiele uitwerking) een centrale plaats in de rapportage. 
* Het voorkeursscenario houdt geen stand in de toetsing. 
Acties: We gaan spoedig met UCK en gemeente rond de tafel waarbij teruggevallen wordt op de eerder verkende 
scenario's. Waarschijnlijk wordt dan scenario 1. De laatste ontbrekende onderdelen van dit scenario 1 wordt verder 
uitgewerkt.  
 
NB In beide scenario's is het mogelijk dat het Domplein een culturele markthal/Third Place wordt.  
Als het UCK alleen in de wijken gaat werken, dan komt het gebouw aan het Domplein vrij en zal de gemeente zich buigen 
over een nieuwe invulling (of verkoop van het pand). 
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Ook bij de keuze voor scenario 1 is eventueel mogelijk in combinatie met Third Place (scenario 3), waarbij het gebouw op 
het Domplein geëxploiteerd door een andere partij dan het UCK. Het UCK 'doet dan niet de deur dicht', maar wordt een 
van de belangrijkste afnemers van les‐ en oefenruimten in het gebouw.  
Het vraagstuk 'al dan niet herpositioneren van het gebouw aan het Domplein tot Third Place' heeft zijn eigen dynamiek en 
zou onder verantwoordelijkheid van Cultuur kunnen komen te vallen. Een dergelijk plan kan niet van vandaag op morgen 
op het benodigde draagvlak rekenen. Dat kost tijd. Vragen die verder beantwoord moeten worden: welke exploitant?, 
welke partners?,  wie draagt welke verantwoordelijkheden?, hoe zit de businesscase in elkaar?, aanvullende 
(gemeentelijke) middelen? etcetera.  
 
De rol van BMC is nadrukkelijk die van onafhankelijk adviseur van de gemeente Utrecht. Vanuit deze rol zal er intensief 
contact zijn met het UCK tijdens de uitvoering van de opdracht, zowel op directieniveau als met de controller van het 
UCK. 
 
Ik schat de volgende ureninzet in: 
 
‐ : toetsing scenario UCK en uitwerken rapportage (zoals boven beschreven), inclusief overleg gemeente en 
UKC; de inschatting is dat hier maximaal 60 uur mee gemoeid is 
‐  : relatie met sectoranalyses en vanuit die blik kritisch meedenken en meelezen; 6 uur 
 
Als er minder uren nodig zijn, dan zullen alleen de werkelijk gemaakte uren in rekening worden gebracht. Als er meer uren
nodig zijn dan hier voorgesteld, dan zal BMC dit tijdig signaleren en een aanvullend voorstel doen. Extra uren worden 
alleen gefactureerd indien de gemeente Utrecht hier schriftelijk mee akkoord is gegaan. 
 

Mochten jullie nog opmerkingen en/of aanvullingen nav het bovenstaande hebben, zet je dat dan svp op de 
mail? Bellen kan natuurlijk ook. 
Na jouw reactie zorgt ons secretariaat dat je een officiële bevestiging van de gemaakte afspraken ontvangt. 

--  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
BMC 
Diemermere 25 
1112 TC Diemen 
  
M +31 (0)6  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 
  

 
   

m   

 
 
 
 
 
--  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
BMC 
Diemermere 25 
1112 TC Diemen 
  
M +31 (0)  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 
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m    

 
 
The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has 
been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue 
of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into 
possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If 
you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, 
and to destroy the original e-mail communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability 
for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. 
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Van:  

Verzonden: woensdag 28 maart 2018 10:23
Aan:
CC:
Onderwerp: Concept PVA UCK

Beste  en   
 
Bijgaand een heel ruwe eerste concept versie van het PvA UCK tbv ons overleg van morgen (donderdag 29 maart 
11.30 uur UCK Domplein).  
Deze versie is gedeeld met MT van UCK en de vz RvT UCK.  
 
Graag nog niet  verder verspreiden. 
 
Groet    
 
 
 
Plan van Aanpak UCK 
  
1.       Stand van zaken nu  
         Structureel meer uitgaven dan inkomsten, continuïteit is in gevaar (zie jaarrekening 2017) 
         Relatief hoge overhead en onduidelijk waar die aan toegeschreven wordt 
         Instituut is uitgehold door ontbreken van keuzes en conceptuele antwoorden na 2013  

     ‐ geen stakeholders analyse/slechte relatie met de gemeente/ onevenwichtig personeelsbestand/geen 
reëel beeld van de inkomsten/ geen slagkracht 

         Onderlinge samenhang binnen UCK is gering 
         Cursusaanbod is iha niet flexibel en weinig vraaggericht 
         Geen coherente marketing en communicatie 
         Tarieven voor docenten zijn zo laag dat ze snel andere keuzes maken als zich dat aandient 
         Tarieven voor AK individueel zijn zo hoog dat dit vraaguitval oplevert 
         Te veel partijen/actoren zijn het te lang oneens geweest, te veel externe rapporten 
         Achterstallig onderhoud en leegstand Domplein 
         Er zijn verschillende 'mini' ondernemingen binnen UCK die het goed doen en die nu weggestopt zijn achter 

UCK 'façade'  
  
2.       Uitgangspunten en ambitie 

Een grote stad als Utrecht met een bruisend cultuurleven heeft 'iets' van een vaste structuur nodig in de 
amateur kunst en de cultuureducatie. Voorzieningen als de HKU, TivoliVredenbrug, Festival Oude Muziek zijn 
toonaangevende instellingen die een brede 'toe leidende' humuslaag vereisen.  
  
Veel kan aan 'markt' over worden gelaten maar niet alles. Voor een stad als Utrecht heeft het meerwaarde als 
er variëteit en continuïteit in het aanbod is. Het cultuur educatie aanbod moet ook aan basiskwaliteitseisen 
(opleiding/VOG e.d.) voldoen en een spreiding hebben over de stad.  
  
Tot slot een faire prijs. Docenten moeten kunnen werken tegen beschaafde tarieven en veel potentiele 
cursisten worden nu uitgesloten door de (hoge) tarieven voor cultuuronderwijs. Dit vraagt om een nadere 
beschouwing van de uurtarieven. 
  
De ambitie 
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Meer vragers en meer aanbieders door flexibilisering van aanbod, dichter in de wijken, beter bereik en faire 
prijzen. 
De manier waarop we dit willen organiseren is het weer opbouwen vanuit succesvolle 'mini‐ondernemingen' 
die nu binnen het UCK aanwezig zijn.  
  
  

3.       Contouren van een nieuw plan 
  

         Netwerkorganisatie  
+ met een Uber app/matchingssyteem om flexibel vraag en aanbod bij elkaar te brengen 
+ UCK onderdelen met een eigen community (eerst intern) verzelfstandigen,  
+ verlaging van de overhead (geen groot gebouw in beheer, geen instituut, geautomatiseerde facturatie) 
  

         De wijken in! 
+ samenwerken met Wijkcultuurhuizen (Zimmihc, Wilde Westen) 
+ kennismaken, basisaanbod en verdieping 
+ meer bereik en diverser bereik 
  

         Intensieve samenwerking HKU 
+ vooropleiding 
+ kennis 
  

         Domplein 
+ nu te groot om alleen te vullen en te beheren 
+ 60% leegstand, ondanks succesvolle verhuur 
+ Gemeente moet DOMplein herontwikkelen tot een brede culturele hotspot 
+ UCK huurt terug op tijden en tegen tarieven die passen bij de activiteit 
  

         De organisatorische ombouw is gebaseerd op de opbouw van nu succesvolle onderdelen van UCK tot 'mini‐
ondernemingen' 
  

4.       Nu en straks 
  

Gemeente 
         Weet waar ze voor betaald 
         Kan politieke keuzes terugzien in de uitvoering (bereik, kwaliteit, variëteit en continuïteit in aanbod) 
         Heeft een lichte basisinfrastructuur voor amateurkunst en cultuur educatie 

  
  
Aanbod 

         Redelijke tarieven, groter bereik 
         Flexibel aanbod waardoor meer vragers en meer aanbieders 
         Dichter bij de klant 

  
  
Klanten/cursisten/scholen/bewoners 
  
  
Docenten 

         Worden gestimuleerd om mini‐bedrijfjes op te zetten 
         Weten waar de 'overhead' voor wordt gebruikt 
         Moeten een redelijk tarief krijgen en een bestaan kunnen opbouwen 

  
  
  

5.       Uitwerkingsfase 
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Van: @bmc.nl>
Verzonden: dinsdag 3 april 2018 20:51
Aan:
CC: @uck.nl
Onderwerp: Voorstel vervolgafspraak

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste , 
 
Naar aanleiding van het Plan van Aanpak UCK dat ik vorige week via  ontving, informeer ik graag naar de 
stand van zaken mbt de praktische toetsing van het wijk-scenario door het UCK. 
 
Eerder hebben we (met een afvaardiging van de de RvT, de UCK-organisatie en de gemeente Utrecht) gesproken over drie 
mogelijke toekomstscenario's. Het UCK heeft eind februari aangegeven te opteren voor een ander scenario: het UCK de 
wijken in. Het is echter nog zeer onzeker of dit scenario wel haalbaar is in praktische en financiële zin.  
NB Het scenario moet in ieder geval sterk genoeg zijn zonder de zekerheid dat gebruik kan worden gemaakt van het 
gebouw aan het Domplein. De gemeenteraad kan immers ook tot een besluit komen dat het Domplein verkocht wordt of 
een andere bestemming dan een culturele accommodatie krijgt.  
 
Het wijk-scenario levert op voorhand in ieder geval een aantal dilemma's op:  
1) De wijken in, terwijl je ook goed geoutilleerde ruimten nodig hebt. Is het fysiek wel mogelijk om het aanbod naar de 
wijkaccommodaties te verplaatsen? 
2) Daarnaast wil het UCK een zekere mate van grootstedelijke uitstraling behouden om een meerwaarde te hebben tov zzp-
aanbod.  
3) Het UCK staat er financieel niet goed voor: zou verplaatsing van lessen naar de wijken juist geen vraaguitval opleveren 
en zijn cursisten nog bereid om de lesgelden te betalen als ze les krijgen in de wijken ipv op het Domplein? 
4) Concentratie van lessen op 1 locatie (Domplein) versus verspreiding van lessen over de stad (en de daarmee 
samenhangende extra reistijd voor docenten). 
 
Zoals besproken in de besprekingen op 5 en 22 maart met  en  is de eerste stap dat het UCK het 
wijk-scenario in praktische zin verder uitwerkt. Dit betreft de volgende zaken: 
 
a. Afstemming met de 'wijk-partners' waarbij duidelijk wordt wie de samenwerkingspartners voor het UCK in de wijken 
worden en de waarbij de uitvoerbaarheid van het scenario tav bruikbaarheid van ruimtes/accommodaties in de wijken op 
hoofdlijnen helder wordt. NB Er vanuit gaande dat lessen die nu op het Domplein worden gegeven deels worden 
overgeheveld naar wijkaccommodaties en dat er voldoende geschikte ruimte is in de wijkaccommodaties voor nieuwe 
lesvormen (meer ensemble-lessen bij muziek ed). 
b. Personele gevolgen: wat zijn globaal de personele gevolgen? 
c. Financieel inzicht: een eerste globale uitwerking in de financiële consequenties. 
d. Frictiekosten: de frictiekosten zullen berekend moeten worden door de accountant - als onafhankelijke partij (dit geldt 
overigens ook voor de overige scenario's). 
 
BMC heeft met de gemeente afgesproken actief mee te kijken bij het zetten van deze stappen en niet primair de uitwerking 
van dit wijkscenario op zich te nemen. Als het UCK de bovenstaande stappen gezet heeft, zullen wij het scenario verder op 
haalbaarheid toetsen en het verwerken in de rapportage die we in opdracht van de gemeente Utrecht opstellen.  
 
In het Plan van Aanpak stellen jullie voor om het scenario in juli van dit jaar uit te werken. Echter, omdat het wijkscenario nu 
nog zo onzeker is, zouden we graag eind april de conclusie kunnen willen trekken of dit scenario haalbaar is of niet.  
 
Als de uitkomst is dat het wijk-scenario toch niet haalbaar is, dan zal waarschijnlijk moeten worden teruggevallen op de 
eerder geformuleerde scenario's.  
 
Ik maak graag op korte termijn een afspraak met  en  om de tussenstand van het wijkscenario te 
bespreken. Graag zou ik vooraf documentatie ontvangen, zodat we de informatie gericht kunnen doornemen.  
Beschikbare data en tijden zijn wat mij betreft:  
vrijdagmiddag 6 april: vanaf 14.30 uur 
dinsdag 10 april: vanaf 9.30 tot 17.15 uur 
vrijdag 13 april: vanaf 9.45 uur tot 17.15 uur 
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Biedt dit voldoende mogelijkheden? Ik hoor graag van jullie. Bedankt alvast voor de reactie. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
ps Ik begrijp dat er ook een overleg is aanstaande donderdag tussen de gemeente Utrecht en het UCK. 
Vanwege eerder aangegane verplichtingen elders, kan ik daar niet bij aanschuiven. 
--  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
  
BMC 
Spacelab 4 
3824 MR Amersfoort 
  
M +31 (0)6  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 
  

    
     

m    
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Van: @bmc.nl>
Verzonden: zondag 15 april 2018 18:25
Aan: Anton Kok (UCK)
CC:
Onderwerp: Re: pva UCK

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste , 
 
Bedankt voor je mail en het bijgevoegde document. Ik heb het nog niet goed door kunnen nemen. 
 
Vanwege het overleg morgen geef ik hierbij een korte samenvatting van wat we vrijdag m.i. hebben 
doorgenomen: 

 UCK gaat terug naar de basis (eerst snoeien om te kunnen bloeien): amateurkunsteducatie-
activiteiten concentreren op het Domplein, geen cultuuronderwijs (daar gaat nu subsidie naar toe en 
subsidie is bedoeld voor amateurkunsteducatie), geen publieke openstelling gebouw (te kostbaar), 
wel verhuur gebouw aan derden (andere cultuur- of welzijnsinstellingen, commercieel etc., maar niet 
aan zzp-docenten), flexibiliseren docentenbestand naar zzp-docenten (waarbij facturatie wel via 
UCK blijft lopen, een VOG en voldoende kwaliteit voorwaarden zijn); past binnen huidige subsidie 
(minus subsidie voor penvoerderschap Cultuureducatie met Kwaliteit); lijkt op scenario 1. 

 Transitieperiode van 1 jaar (ingaande na besluitvorming in gemeenteraad); frictiekosten bestaan 
naast afvloeiing en afkoopsommen ook uit tijdelijke kosten voor coördinatie ed. 

 UCK heeft ambities voor de toekomst en doet voorstellen voor gerichte subsidies (aanvullend) voor: 
cultuuronderwijs, cursussen in de wijken (in samenwerking met wijkcultuurhuizen en andere 
partners in de wijken), verbetering voorwaarden docenten, verlaging tarieven etc. Deze worden 
gepresenteerd als 'plus-pakketten'. Het nieuwe, aangepaste UCK kan in principe financieel gezond 
opereren zonder aanvullende subsidies voor 'plus-pakketten'. 

Ter aanvulling van jouw e-mail: een accountant dient de berekening van de frictiekosten voor de afvloeiing 
van personeel op te stellen. Ook een kleine correctie op jouw mail: ik ben niet samen met  druk 
doende met het invullen van de overige frictiekosten.  
Uiteraard denk ik - vanuit mijn rol als adviseur voor de gemeente - graag wel daarin actief mee, net zoals ik 
dat afgelopen vrijdag heb gedaan. Daarnaast zal ik er op korte termijn voor zorgen dat de ideeën die we 
vrijdag hebben doorgenomen een plek krijgt in de eindrapportage.  
Dit weekend is voor mij echter te kort dag om het bijgevoegde document te goed lezen en er verder mee aan 
de slag te gaan (morgen heb ik een congres waarop ik een actieve rol heb). dinsdagmiddag ga ik weer aan de 
slag met het UCK-dossier. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
 
Op 15 april 2018 om 17:03 schreef Anton Kok (UCK) @uck.nl>: 

Beste en  

Zoals afgesproken bijgaand het concept van PVA UCK. De denklijn is sterk aangepast en is een resultaat van een 
aantal overleggen van vorige week en ik denk dat er nu een realistisch “te behappen” plan ligt.  
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Van:
Verzonden: donderdag 26 april 2018 18:08
Aan:
CC:
Onderwerp: stand van zaken

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Dag  
 
Even heel kort stand van zaken. Heb net met Anton gesproken. Belde hem om te melden dat afspraak 
as maandag volgens mij niet door hoeft te gaan, omdat er op zich geen nieuwe informatie te 
bespreken is. Vervolgens heel gesprek gehad nav reflectie op gesprek met   Uiteindelijk komt 
het er op neer dat hij aangeeft dat hij vindt dat de gemeente te veel bij het UCK neerlegt en meer 
begrip voor de situatie van het UCK moet hebben en meer moet meedenken. De dilemma’s zijn te 
groot voor het UCK om deze alleen op te lossen en hij wil hierover met de gemeente praten. Hij vraagt 
zich af of  de situatie wel goed genoeg overziet en Anton voelt zich door  wel 
begrepen (ooit net zo’n klus in Amsterdam) en heeft afgelopen week (bij bijeenkomst van de 
muziekroute) afgesproken dat hij een afspraak kan maken. 
Hij wil graag die afspraak met jou  en mij  bij dus en gaat volgende week die afspraak 
maken met . Vroeg dit ook bij jou neer te leggen . Bij deze dus. Gaat jou waarschijnlijk 
ook nog bellen. 
Ik heb aangegeven dat hij uiteraard mag spreken met wie hij wil, dat cultuur hier ook iets van zal 
vinden (vandaar het ook bij jou neerleggen ), maar dat de verantwoordelijkheid bij onderwijs 
ligt. 
 
Kunnen dit verder volgende week rustig bespreken, maar dan ben je op de hoogte. 
 
  
 
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 
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Van: Anton Kok (UCK) < @uck.nl>
Verzonden: maandag 7 mei 2018 14:46
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: Transitierapportage UCK 1e kw 2018

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Het lukt   niet om op korte termijn (deze week) een geactualiseerde liquiditeitsprognose te maken. De laatste 
dateert van eind december 2017, begreep ik. Ik heb hem gevraagd om dit nu wel zsm te doen. Morgen kan dit aan 
de orde komen ook. 
Grt   
 
Op 3 mei 2018 om 18:04 heeft  @utrecht.nl> het volgende geschreven: 

Dag Anton en  en , 
  
Anton heb jou net telefonisch gesproken en je gemeld wat ik ook nu in de mail schrijf. 
Stuur deze mail zodat iedereen op de hoogte is en over dezelfde informatie beschikt.  
  
Ik heb jullie rapportage besproken met mijn collega van financiën. Jullie mondelinge 
berichten over de financiën de afgelopen tijd waren een soort flipperkast voor ons. We 
zijn dus blij dat de rapportage er is. We zijn ook erg geschrokken van het grote extra 
tekort van ruim drie ton waar jullie in 2018 op uit komen. We hebben vragen over jullie 
rapportage en grote zorgen over de stand van zaken. We willen die met jullie bespreken 
en vragen ook aan  om hier bij aan te sluiten. Ook in het licht van het rapport 
over de toekomst van het UCK waar we met elkaar over praten. 
  
Ik zal ons secretariaat vragen om op korte termijn een afspraak te maken. 
  
  
  
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 
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Van: @bmc.nl>
Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 10:23
Aan:
CC:
Onderwerp: Rapportage UCK

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste  
 
Gezien de recente ontwikkelingen rondom het UCK, zullen wij de bijna afgeronde rapportage nu niet 
definitief maken en opleveren.  
De financiële uitgangspunten waarop de rapportage gebaseerd is zijn inmiddels achterhaald, zo blijkt uit 
laatste kwartaalrapportage van het UCK. We sturen het conceptrapport daarom ook niet toe aan het 
UCK. Mogelijk is het in een later stadium wel wenselijk om de rapportage af te ronden, maar dat is 
op dit moment nog niet in te schatten. 
 
Wij hebben dit gisteren telefonisch met elkaar doorgesproken en afgestemd. 
 
Voor de volledigheid stuur ik deze e-mail ook in cc naar  en Anton Kok van het UCK.  
 
We zien elkaar in ieder geval op 14 mei aanstaande bij de bijeenkomst tussen gemeente en UCK.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
 
--  
  
Met vriendelijke groet, 
  

 
Senior projectleider 
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Ik stel me voor dat we het gesprek maandag gebruiken om iedereen bij te praten over de huidige 
situatie en te bepalen wat de volgende stappen moeten zijn naar de toekomst toe en naar het 
geplande gesprek met . 
 
 
 
 
 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 
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MEMO TOEKOMST UTRECHTS CENTRUM VOOR DE KUNSTEN (UCK) 
Stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten 
BMC Advies, 29 mei 2018 
 
INZICHTEN TOT BEGIN MEI 2018: 
Begin mei is een conceptrapport opgeleverd: ‘Utrechts Centrum voor de Kunsten, Nu en in de 
toekomst’ (BMC Advies in samenwerking met het UCK, dd 3 mei 2018). 
 
In dit rapport zijn de volgende conclusies getrokken (inmiddels gedeeltelijk achterhaald): 

• Het UCK bevindt zich in financieel zwaar weer en dit probleem is binnen de kaders van de 
huidige bedrijfsvoering niet op te lossen.  

• Op 20 oktober 2017 concludeerde Deloitte: “Per 31 december 2018 is de verwachting dat met 
gelijkblijvende subsidie beschikking en gelijkblijvend serviceniveau het financiële resultaat op 
– € 410.000,— en het eigen vermogen op – € 470.000.— uitkomt” en “Gegeven de 
vraagstelling om voor een periode van 8 maanden een additioneel subsidiebedrag te 
berekenen, komt naar rato (per 31 augustus 2018) het financieel resultaat neer op 
 – € 274.000,— en het eigen vermogen op – € 334.000,—.” De gemeente heeft vervolgens op 
basis van deze cijfers een garantie afgegeven voor het lopende en het volgende seizoen 
(seizoen 2018-2019) om te voorkomen dat het UCK de komende maanden in ernstige 
liquiditeitsproblemen komt. 

• De benchmark ondersteunt het beeld dat het UCK haar takenpakket en organisatie drastisch 
dient te verkleinen om dit te kunnen matchen met de hoogte van de structurele gemeentelijke 
subsidie. 

• Er is een duurzaam toekomstscenario (‘UCK, terug naar de basis’) voor het UCK mogelijk (op 
basis van een structurele subsidie van € 976.000,—) indien het aantal activiteiten sterk wordt 
teruggebracht en de organisatie wordt gereorganiseerd en geflexibiliseerd. Dit op voorwaarde 
dat er zich geen financiële tegenvallers voordoen.  

• Ten behoeve van deze reorganisatie is een eenmalig aanvullend bedrag nodig van € 
1.140.000,— voor de transitiekosten (bedrag globaal berekend door de organisatie zelf en 
onder voorbehoud; een accountant zal de bedragen nog na moeten rekenen en moeten 
goedkeuren). De transitiekosten kunnen niet worden opgebracht door het UCK. 

• Dankzij de reorganisatie kan 75% van de huidige 5.500 cursisten (= circa 4.125 cursisten) en 
het aanbod op het Domplein behouden blijven, waarbij het serviceniveau voor de cursist 
drastisch omlaag moet worden gebracht. Ook zal het gebouw aan het Domplein een minder 
publiek en open karakter krijgen, omdat publieke openstelling bedrijfsmatig niet haalbaar is op 
basis van de omvang van de huidige structurele subsidie. 

• Overige activiteiten (cultuuronderwijs en activiteiten in de wijken) moeten om bedrijfsmatige 
redenen voorlopig worden stopgezet. 

• Na de reorganisatie zouden – indien de gemeente ertoe besluit aanvullende middelen in te 
zetten voor cultuuronderwijs en activiteiten in de wijken – nieuwe activiteiten op het gebied 
van cultuuronderwijs en wijkgerichte activiteiten ontwikkeld kunnen worden. 

• Vanaf het moment dat de middelen voor transitiekosten beschikbaar zijn zal het naar 
inschatting 1 jaar kosten om de reorganisatie door te voeren. 

• Indien het UCK niet reorganiseert en/of geen middelen voor transitiekosten ter beschikking 
gesteld krijgt lijkt een faillissement onafwendbaar.  

 
De belangrijkste conclusies van UCK, gemeente Utrecht en BMC Advies tot 1 mei 2018 waren:  

• Er is een duurzaam toekomstscenario voor het UCK mogelijk (op basis van een 
structurele subsidie van € 976.000,—), mits het UCK financieel gesteund wordt voor de 
transitiekosten. Dit scenario is alleen houdbaar als zich geen financiële tegenvallers 
voordoen. 

• De transitiekosten werden op dat moment (globaal en onder voorbehoud) geschat op € 
1.140.000,—. 
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GEWIJZIGDE INZICHTEN NA BEGIN MEI 2018: 
 
Het duurzame toekomstscenario dat ontwikkeld was door het UCK en BMC, was gebaseerd op: 1) de 
conclusies uit het op 20 oktober 2017 verschenen rapport van Deloitte en het UCK en 2) de begroting 
2018.  
Begin mei 2018 blijken deze financiële onderleggers niet houdbaar. Aanvullende cijfers van het UCK 
op basis van jaarcijfers 2017 en eerste kwartaalrapportage 2018 laten de volgende tegenvallers zien: 
 

• Resultaten realisatie 2017: 
o € 60.000,— extra exploitatietekort reguliere exploitatie ten opzichte van de 

3e prognose 2017. 
o € 96.000,— extra frictiekosten lopende reorganisatie (incidenteel).   

  
• Prognose op basis van 1e kwartaalrapportage 2018: 

o € 90.500,— extra exploitatietekort reguliere exploitatie. 
o € 234.500,— extra frictiekosten lopende reorganisatie (incidenteel). 

 
Het UCK heeft daarnaast laten weten dat de transitiekosten voor de nieuwe reorganisatie naar 
verwachting hoger worden dan eerder ingeschat: € 1.155.000,—, in plaats van € 1.140.000,—. Het 
bedrag is overigens nog onder voorbehoud, omdat een onafhankelijke accountant de bedragen moet 
narekenen en goedkeuren. 
 
Het tegenvallende exploitatiesaldo van 2017 en de tegenvallende prognose voor 2018 zijn onder meer 
veroorzaakt door extra inhuur van interim-management (na het vertrek van directeur Peter Grooten).  
 
Na het verschijnen van deze nieuwe cijfers moet de conclusie getrokken worden dat het eerder 
voorgestelde toekomstscenario voor het UCK binnen de huidige subsidie van € 976.000,— niet 
mogelijk is. 
Een duurzaam toekomstscenario lijkt mogelijk als de structurele subsidie van € 976.000,— per jaar 
verhoogd wordt met een aanvullende subsidie van € 90.500,— (het begrote tekort voor 2018). 
Hierbij dient het volgende voorbehoud gemaakt te worden: er is binnen dit scenario geen ruimte om 
hogere kosten of tegenvallers met betrekking tot inkomsten op te vangen.  
 
Aanvullende conclusies over financiële situatie UCK op basis van de tegenvallende jaarcijfers 2017 en 
eerste kwartaalrapportage 2018 (eind april 2018) leiden tot de conclusie dat: 

• Er is een toekomstscenario voor het UCK mogelijk mits het UCK financieel gesteund 
wordt voor de transitiekosten van € 1.155.000,— (nieuwe reorganisatie) + € 330.500,— 
(extra transitiekosten van de lopende reorganisatie) en de structurele subsidie van € 
976.000,— per jaar verhoogd wordt met een structureel bedrag van € 90.500,—.  

• Voor dit scenario geldt dat het UCK geen ruimte heeft om eventuele toekomstige 
financiële tegenvallers op te vangen. Dit betekent dat de gemeente Utrecht bij nieuwe 
financiële tegenvallers opnieuw zal moeten bijspringen om een faillissement van het 
UCK te voorkomen. 
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BIJLAGE VOLGENDE PAGINA: SCHEMA’S ‘CONCLUSIES VOOR EN NA BEGIN MEI 2018’ 
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Van:
Verzonden: maandag 23 juli 2018 15:45
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Liquiditeitsprognose UCK
Bijlagen: 2018-06-20 - Verslag gesprek UCK ivm liquiditeitsprognose van 19 juni 

Deloitte.docx

Beste , 
 
Hebben de prognose ontvangen. Ik overleg even met  en  en kom z.s.m. terug met een 
antwoord. We zijn ook bezig met de jaarrekening 2017 en de kwartaalrapportage. Kunnen we 
misschien allemaal in een keer doen. 
 
Wat ik in ieder geval kan melden is dat jullie de extra middelen bij ons aan moeten vragen. Dat kan 
gewoon per mail. Wel handig om even kort te sluiten wat dan de inhoud van jullie mail kan zijn. We 
komen hier dus op terug. 
 
Verder hadden wij van het vorige overleg een verslagje gemaakt. Wel zo handig om dat ook naar jullie 
te verzenden. Vind je nu in de bijlage. 
 
  
 
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-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:  (UCK) Namens Anton Kok (UCK) 
Verzonden: vrijdag 20 juli 2018 14:04 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: Liquiditeitsprognose UCK 
 
Beste , 
 
Hierbij de liquiditeitsprognose vanaf juli 2018. 
De volgende maand zal er een tekort aan liquide middelen ontstaan. 
We nemen contact op om te bespreken hoe we dit voorkomen. 
 
 
Vriendelijke groeten, 
 
 



2

Anton Kok, Directeur-Bestuurder ai 
 
  

 

Anton	Kok	
Directeur	‐	bestuurder	ai	

 

Domplein	4	
3512	JC	
Postbus	65	
3500	AB	Utrecht	
T	(030)	233	99	39	
www.uck.nl	

 

Volg	UCK	op:	
Facebook	
Twitter	
LinkedIn	
YouTube	
Instagram	

  

 

Het	UCK	draagt	het	kwaliteitskeurmerk	
CultuurKeur.	Deze	certificering	is	conform	de	
landelijke	richtlijnen	van	het	‘Kwaliteitskader	
Cultuureducatie	en	Amateurkunst’.	
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Van:  (UCK) @uck.nl>
Verzonden: maandag 20 augustus 2018 11:25
Aan: Subsidie
CC:  Anton Kok (UCK)
Onderwerp: Bevoorschotting UCK
Bijlagen: image858e2e.JPG; imagec35d69.PNG; Toelichting bij liquiditeitsoverzicht 

2018-07.docx

Geachte heer, mevrouw, 
 
 
 
Op basis van de gemeentelijke garantiestelling en naar aanleiding van de liquiditeitsprognose van Deloitte én de door 
het UCK geüpdatete versie van juli 2018 (bijlage) dient het UCK hierbij het volgende reeds aangekondigde volgende 
verzoek in; 
 
Graag z.s.m. een bedrag van € 350.000 bevoorschotten.  
 
Dit bedrag is iets meer dan de prognose van het tekort in december. In het gevraagde bedrag is enige ruimte 
genomen omdat het onwenselijk is dat het liquiditeitensaldo in de buurt van de nul komt en er ook rekening gehouden 
moet worden met verschuivingen van geldstromen in de tijd. 
 
In de onderstaande correspondentie geeft  aan dat de beschikking in twee termijnen moet plaatsvinden. 
Mijn aanname is dat dit binnen het bereik van de liquiditeitsprognose is.  
Graag ontvangen we per omgaande uw reactie of e.e.a. zo voldoet en wanneer de bevoorschotting plaats zal vinden.  
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
mede namens Anton Kok (DB ai) 

   
 
 
 
Van:  @utrecht.nl>  
Verzonden: vrijdag 27 juli 2018 11:21 
Aan: Anton Kok (UCK)  @uck.nl>;  @utrecht.nl> 
CC:   (UCK)  @uck.nl>;  )  @uck.nl>;   

@utrecht.nl> 
Onderwerp: RE: Liquiditeitsprognose UCK 
 
Dag Anton, 
 
In vervolg op mijn mail van 23 juli willen  en ik  graag een afsprak met jou/jullie maken. Wij 
zouden kunnen a.s. dinsdagmiddag na 14.00 uur, woensdag middag of donderdagochtend vanaf 9.30. 
kunnen. We hebben de verschillende stukken bekeken en sturen met deze mail onze 
vragen/opmerkingen  toe, zodat jullie je kunnen voorbereiden. 
 
We willen dan graag de volgende onderwerpen bespreken: 

1.    laatste  liquiditeitsprognose 
2.    jaarrekening/-verslag 2017 
3.    Q2 rapportage l2018  
4.    benodigde subsidie 2019 
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Ad 2  Over de jaarrekening/jaarverslag 2017 hebben we aantal vragen/ opmerkingen. Die vind je 
terug als  opmerkingen in de bijlage jaarrekening 2017. 
 
Ad 3. Ook bij de Q2 rapportage zijn er vragen en opmerkingen. Zie in de bijlage Tansitiemonitor. 
Overall vinden we de toelichting mager en onduidelijk. 
 
Ad 4. Ons voorstel voor de werkwijze 2019 is dat jullie een begroting maken voor 2019, gebaseerd op 
de uitgangspunten zoals beschreven in Deloitte van oktober 2017. Je geeft dan aan wat jullie aan 
subsidie voor het jaar 2019 nodig zouden hebben. Wij beschikken dan gedeeltelijk. Namelijk in eerste 
instantie de beschikbare subsidie van 976.000 euro en geven aan dat we garant staan voor het 
verschil wanneer de liquiditeit daartoe noodzaak geeft. 
 
 
Voor de toegezegde middelen 2018 kunnen jullie dus een subsidieaanvraag indienen. Dat wil zeggen 
een  (korte) mail van  jou Anton, namens het UCK,  waarin je verwijst naar toezegging en de 
noodzaak om over de middelen te kunnen beschikken die blijkt uit de liquiditeitsprognose. Deze mail 
dan a.u.b. ook via het officiële kanaal van het subsidiebureau indienen. De idee is dat we jullie dan 
beschikken in twee termijnen. 
 
  
 
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: maandag 23 juli 2018 15:45 
Aan: 'Anton Kok (UCK)';  
CC:  (UCK);  (UCK);  
Onderwerp: RE: Liquiditeitsprognose UCK 
 
Beste Anton, 
 
Hebben de prognose ontvangen. Ik overleg even met en en kom z.s.m. terug met een 
antwoord. We zijn ook bezig met de jaarrekening 2017 en de kwartaalrapportage. Kunnen we 
misschien allemaal in een keer doen. 
 
Wat ik in ieder geval kan melden is dat jullie de extra middelen bij ons aan moeten vragen. Dat kan 
gewoon per mail. Wel handig om even kort te sluiten wat dan de inhoud van jullie mail kan zijn. We 
komen hier dus op terug. 
 
Verder hadden wij van het vorige overleg een verslagje gemaakt. Wel zo handig om dat ook naar jullie 
te verzenden. Vind je nu in de bijlage. 
 
  
 
Met vriendelijke groet,  
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Van:  (UCK) @uck.nl> namens Anton Kok (UCK) 
< @uck.nl>

Verzonden: maandag 20 augustus 2018 13:11
Aan: (UCK)
Onderwerp: FW: toegezegde mial over de financien.

 
 

Van:  @utrecht.nl>  
Verzonden: dinsdag 10 april 2018 10:30 
Aan: Anton Kok (UCK)  @uck.nl>;  )  @uck.nl> 
CC:  @utrecht.nl> 
Onderwerp: toegezegde mial over de financien. 
 
Dag Anton en , 
 
Het heeft even geduurd, maar ik had jullie nog een mail toegezegd over de financiën voor jaar 2018 
en seizoen 2019. Via onderstaande twee linken kom je bij de brieven die naar de raad zijn verstuurd. 
 
 
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=c67c0b23-cf83-4035-8523-
acc87f42bfb8 
 
 
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=utrecht&id=819663b5-7f6e-4ae3-bf1b-
56964ef88150 
 
 
Beide brieven zijn gebaseerd op de cijfers van het rapport van Deloitte. De eerste ging over seizoen 
2017/2018 In de 2e brief is dit dus uitgebreid naar garantstelling voor seizoen 2019/2019. De 
belangrijkste tekst vind je hieronder: 
 
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. 
 
Wij reserveren dus 410.000 voor het jaar 2018 en gaan met jullie in overleg over wat er nodig is voor 
2019.  Op basis van de huidige bekende informatie kunnen we denk hierover met elkaar in overleg 
gaan als de kwartaalrapportage er ligt. We moeten zien hoe we hiermee  omgaan als er een 
toekomstscenario met een doorrekening en planning ligt.  
 
Als  er iets niet duidelijk is hoor ik het graag. 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
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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 
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Van:  @utrecht.nl>
Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 11:03
Aan:
Onderwerp: FW: Raadsbrief toezegging aanvulling subsidie UCK
Bijlagen: FW_ toegezegde mial over de financien. (17,1 kB); Raadbrief toezegging (350 kB); 

Bevoorschotting UCK (122 kB)

 
 
  
 
Met vriendelijke groet,  
  

 
  
     Gemeente Utrecht 
     Maatschappelijke Ontwikkeling 
     Subsidiebureau 
       
     Postadres Stadsplateau 1, 3521 AZ te Utrecht 
     Telefoon 030   
    E-mail @utrecht.nl 
    Internet www.utrecht.nl/subsidie 
     Aanwezig ma t/m do 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: dinsdag 21 augustus 2018 15:34 
Aan:  
CC:  
Onderwerp: FW: Raadsbrief toezegging aanvulling subsidie UCK 
 
Hoi  
 
Naar aanleiding van onderstaande graag jou advies over de hoogte van het gevraagde 
bevoorschottingsbedrag.  
Ik weet dat het risico speelde dat we een dezer dagen dergelijke vraag zouden krijgen ivm 
liquiditeitprobleem. We hebben in elk geval aangegeven dat we hier snel op zouden reageren.  
Ik heb  net gesproken en aangegeven dat ik even met jou de check wil doen op 
hoogte van het bedrag maar dat we uiterlijk vrijdag zorgen voor reactie/betaling zodat ze niet in 
liquiditeitsproblemen komen. 
  
 
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 
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Het	UCK	draagt	het	kwaliteitskeurmerk	
CultuurKeur.	Deze	certificering	is	conform	de	
landelijke	richtlijnen	van	het	‘Kwaliteitskader	
Cultuureducatie	en	Amateurkunst’.	

 

																																															

 

																																																																		

 







 

SJABLOON BABS-voorstellen 

KENMERK: 

 

Geheim: 

 nee 

 

ONDERWERP: Extra subsidie UCK 

 

Afgestemd met Wethouder en portefeuille: , . 

 

Eerdere Besluitvorming:  

 

- Juni 2013  Transitie cultuureducatie van aanbod naar vraaggericht 13.000552 

 

- 3 dec 2015 15.512465 Besluit tegemoet komen UCK op basis van onderzoek commissie 

 

- Brieven aan de raad over  extra middelen voor cursusjaren 2017/2018 en 2018/2019 . 24 

oktober (kenmerk 4887636-20171023) en 3 november 2017 (kenmerk 4911167) 

 

Uitvoering (max. 1800 tekens): 

 

 

 

Geraadpleegde medewerkers: 

Betrokken medewerkers afdeling cultuur, juridische zaken, business control 

  

 

Auteur:   

 

Agenda: 

 B&W d.d.  – 25 september 

 Commissie d.d.  – 11okt? 

 Raad d.d.  

 

Bijlagen:   

- Memo : Toekomst Utrechts centrum voor de kunsten (UCK), definitieve versie 12 juni 2018 

(BMC) 

- Conceptrapportage  UCK nu en in de toekomst  - Achterhaald 

- Concept brief aan de raad 

 

Context (max. 4000 tekens): 

Binnen het culturele veld worden de termen cultuureducatie en amateurkunsteducatie door elkaar 

heen gebruikt. Dit kan voor verwarring zorgen. In Utrecht is de volgende indeling gebruikelijk: 



 

- Amateurkunsteducatie: (cursus) aanbod voor in de vrije tijd voor kinderen en volwassenen. 

Voor de uitvoering hiervan is vanaf 2018 976.000 euro beschikbaar voor het UCK.  

- Cultuureducatie: cultuureducatie onder schooltijd. De gemeente kent hiervoor twee 

regeling: Cultuur voor ieder kind van de afdeling MO-onderwijs en Cultuur met kwaliteit 

van de afdeling cultuur. 

 

Het UCK is actief op beide gebieden. 

 

Aanleiding 

Uit de rapportage van het UCK over het 1e kwartaal 2018 bleek dat de (verwachtte) tekorten voor 

2018 opnieuw groter waren dan op basis van het rapport van Deloitte * eind 2017 werd verwacht. 

De consequentie van de financiële situatie is dat het UCK alleen kan voortbestaan  met een extra 

bijdrage van de gemeente van bijna 2 miljoen incidenteel en 90.500 euro structureel. Gezien de 

grote extra bijdragen van de afgelopen jaren (vanaf 2013 t/m 2018 1.230.000 euro en in 2019 

verwacht 474.000 euro) en het steeds opnieuw niet behalen van de eigen inhoudelijke en 

financiële doelstellingen door het UCK vinden wij het niet verantwoord om opnieuw extra middelen 

beschikbaar te stellen aan het UCK met als hoofddoel het voortbestaan van het UCK.  

 

Graag houden wij het huidige subsidiebedrag voor amateurkunsteducatie wel voor dit doel 

beschikbaar, omdat dit bijdraagt aan de creatieve ontwikkeling en het welzijn van de burgers van 

Utrecht.  De middelen zijn ook op een andere manier, zeer zinvol, voor hetzelfde doel in te zetten. 

We kunnen dan nieuwe kaders ontwikkelen in aansluiting op de sectoranalyse amateurkunst 

(educatie) en de toegankelijkheid voor de bewoners met een minder hoog inkomen vergroten.   

(een eerste aanzet hiervoor is bijgevoegd in de notitie….)  

 

Tijdlijn 

Voor augustus 2014 ontving het UCK alle hiervoor beschikbare subsidiemiddelen. In 2013 is 

besloten om per augustus 2014 de middelen te splitsen in een deel voor cultuureducatie in  het 

onderwijs en een deel voor amateurkunsteducatie (cursusaanbod vrije tijd voor jeugd en 

volwassenen). De veranderingen zijn fasegewijs doorgevoerd en het UCK had drie jaar de tijd om 

te reorganiseren en in te spelen op de veranderingen. 

 

De middelen voor cultuureducatie in het onderwijs; De regeling “Cultuur voor ieder kind” 

ontvangen de scholen zelf. Voor de inzet hiervan kunnen de scholen afspraken maken met het 

UCK en betalen dus zelf voor de dienstverlening van het UCK. Voor de matchingsgelden vanuit 

cultuur; de regeling ”cultuur met kwaliteit” is het UCK nu nog penvoerder/coördinator. 

UCK ontvangt vanaf 2018 als basis 976.000 voor amateurkunsteducatie. 

 

In 2015 heeft het UCK aangegeven in 2016 tekorten te verwachten. UCK had hierbij een eigen visie 

op wat voor organisatie het UCK moest zijn en blijven. Eind 2015 heeft het college de plannen 

laten toetsen op haalbaarheid door een commissie van deskundigen. Deze commissie achtte de 

plannen haalbaar, mits de gemeente een eenmalige financiële injectie zou doen. Deze middelen 

zouden er voor zorgen dat het UCK een gezonde financiële basis zou krijgen. De tekorten werden 



 

aangevuld en er zou een basis eigen vermogen zijn, wat  vanaf 2017 weer verder zou kunnen 

worden opgebouwd.   

Eind 2016 kondigde het UCK aan de begroting voor het jaar 2017 nog sluitend te krijgen, maar 

dat in 2018 opnieuw tekorten zouden ontstaan.  Hierop heeft de raad zelf een onderzoek laten 

uitvoeren. Dit onderzoek gaf een beeld van de ontstane situatie, maar nog niet een beeld van de 

toekomstmogelijkheden van het UCK.  Eind 2017 is door Deloitte* een rapport uitgebracht over de 

financiële situatie en de liquiditeit van het UCK. 

 

Op basis hiervan is, op verzoek van de raad, toegezegd garant te staan voor de uitgaven van het 

UCK die nodig zijn om het cursusjaar 2017/2018 en 2018/2019 goed af te kunnen ronden. 

Tegelijkertijd zou, in aansluiting op de sectoranalyse Amateurkunst, een verdiepend onderzoek 

plaatsvinden naar de rol en positie van het UCK in het veld van Amateurkunst (educatie). 

 

Uit de kwartaalrapportage van het UCK bleek dat de tekorten bij het UCK opnieuw groter waren 

dan verwacht op basis van het rapport van Deloitte eind 2017. 

Op dat moment waren wij, conform de  opdracht van de raad**, samen met het UCK bezig met het 

onderzoek naar de rol en positie van het UCK in het veld van Amateurkunsteducatie en de 

ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario’s. Hierbij was de beschikbare subsidie van 976.000 

euro het uitgangspunt. (De weerslag van dit proces en de overwegingen is terug te vinden in de 

bijlage “Utrechts Centrum voor de Kunsten; nu en in de toekomst van 12 juni jl. –Achterhaald”) 

 

Door de kwartaalcijfers waaruit de nog weer hogere (verwachtte) tekorten naar voren kwamen 

werd duidelijk dat er binnen de beschikbare subsidie geen enkel scenario mogelijk zou zijn. Ook 

bleek dat het UCK om te kunnen blijven voortbestaan opnieuw een drastische reorganisatie zou 

moeten doormaken. De kosten (1.945.000 euro) hiervoor kan het UCK niet zelf opbrengen.  

De enige mogelijkheid om het UCK te behouden is dat de gemeente bereid is de reorganisatie te 

betalen (1.945.000 euro)  Daarnaast de structureel beschikbare subsidie te verhogen met zo’n 

90.500 euro. Hiermee kan dan het cursusaanbod amateurkunsteducatie (cursussen in de vrije tijd) 

voor zo’n 70% van de huidige cursisten behouden blijven. Alle andere activiteiten van het UCK 

vallen weg. De veronderstelling is dat het UCK voor de nieuwe reorganisatie een jaar nodig heeft. 

Hierna hoopt het UCK weer zo ver te zijn dat ze haar activiteiten weer kan gaan uitbreiden. Waarbij 

de gedachte is dat voor elke eventueel door de gemeente gewenste uitbreiding van de 

dienstverlening ook extra subsidie kan worden verkregen. 

 

Het UCK laten voortbestaan en nieuwe kaders meegeven is in eerste instantie onmogelijk. De 

organisatie is hier niet op toegerust. Bovendien is het verdienmodel van het UCK zodanig dat zij 

weliswaar hoge eigen inkomsten verwerven, maar veranderingen in het huidige aanbod tegelijk 

een substantieel gat slaan in de inkomsten. (De situatie is samengevat in het bijgevoegde “memo 

“Toekomst Utrechts centrum voor de Kunsten (UCK) ). 

 

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

Centrum voor de Kunsten voor de komende 8 maanden. Deloitte, 20 oktober 2017. 



 

** Naar aanleiding van de commissievergadering van 5 oktober 2017 is besloten dat in aanvulling op de 

sectoranalyse Amateurkunst een verdiepend onderzoek wordt uitgevoerd naar de rol en positie van het 

Utrechts Centrum voor de Kunsten in het veld van amateurkunst(educatie). Op 14 december 2017 (kenmerk 

5006358/20171212) is over de opdracht aan BMC voor dit onderzoek een brief aan de raad verstuurd. 

 

Beslispunt B&W (max 500 tekens): 

1. Het UCK geen extra middelen te verlenen om te kunnen voortbestaan 

 

Argumenten: 

1.1 Wij achten het UCK niet meer betrouwbaar en daarmee het verstrekken van nog meer extra 

middelen niet verantwoord 

 

Onderbouwing 

Het UCK had weliswaar een grote opgave, maar heeft ook (financiële) ruimte en tijd gekregen om 

deze opgave uit te voeren. Het UCK is niet in staat gebleken haar eigen plannen en (financiële) 

doelstellingen waar te kunnen maken. Hierbij komen er steeds financiële verrassingen naar voren 

en is de koers en het toezicht van de  RvT van het UCK onduidelijk. 

 

Kanttekeningen: 

1.1 Het UCK zal zonder extra middelen niet kunnen voortbestaan. Dit heeft consequenties. 

 

Onderbouwing (max. 2000 tekens) 

Tot eind 2019 staat de gemeente garant voor de activiteiten van het UCK die nodig zijn voor het 

afmaken van het cursusjaar 2018/2019. Hierna kan het UCK zonder extra middelen niet meer 

voortbestaan is uit de onderzoeken gebleken. Dat heeft consequenties namelijk: 

- dat er na juli 2019 geen cursusaanbod is en dat er ook niet meteen een vervangend 

aanbod kan zijn. De praktische afhandeling van de situatie rondom UCK kost tijd, waardoor 

er ook niet meteen een vervolg mogelijk is. 

- hoewel de gemeente geen verplichtingen heeft aan het UCK als de onderneming UCK moet 

stoppen is te verwachten dat een moreel beroep gedaan worden op de gemeente om bij te 

dragen in de kosten voor een sociaal plan voor de medewerkers. Het UCK heeft hier geen 

middelen voor. 

 

Besispunt B&W (max 500 tekens): 

2. Nieuw beleid te ontwikkelen voor beschikbare middelen (976.000 euro) voor 

amateurkunsteducatie  

 

Argumenten: 

2.1. Amateurkunsteducatie is van belang voor de bewoners van Utrecht. Om de middelen in de 

toekomst zinvol te besteden is nieuw beleid met heldere kaders nodig.  

 

Onderbouwing (max. 2000 tekens)  

Voor een zinvolle besteding van de beschikbare middelen in de toekomst is het van belang dat de 

kaders helder zijn. Deze  kunnen worden vastgelegd in een uitgangspuntennotie die wordt 



 

vastgesteld door de raad. Waarna de uitwerking in een regeling kan plaatsvinden. In nieuw beleid 

kan aangesloten worden bij de uitkomsten van de sectoranalyse amateurkunsteducatie en het 

belang van een zo groot mogelijk bereik van verschillende doelgroepen in de stad.  

 

 

Kanttekeningen: 

2.2 Er is tijd nodig om nieuw beleid te ontwikkelen en de uitvoering daarvan te regelen. 

 

Onderbouwing (max. 2000 tekens) 

Om nieuw beleid te ontwikkelen is een zorgvuldig traject nodig, waarbij ook stakeholders uit de 

stad worden betrokken. De inschatting is dat  2019 nodig is om de uitgangspunten notitie vast te 

stellen, een beleidsregel te maken en de uitvraag te doen. Daadwerkelijke uitvoering kan dan vanaf 

2020 plaatsvinden. 

 

Beslispunt 

3. De raad te informeren met bijgaande brief. 

 

Argumenten 

3.1 De beslissing  om geen extra middelen beschikbaar te stellen is een bevoegdheid van het 

college 

 

Onderbouwing 

We blijven binnen de kaders van de begroting. Uiteraard is het noodzakelijk om de raad over deze 

ontwikkelingen goed te informeren. 
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MEMO TOEKOMST UTRECHTS CENTRUM VOOR DE KUNSTEN (UCK) 
Definitieve versie 
Stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten 
BMC Advies, 12 juni 2018 
 
 
INZICHTEN TOT BEGIN MEI 2018: 
 
Begin mei is een conceptrapport opgeleverd: ‘Utrechts Centrum voor de Kunsten, Nu en in de 
toekomst’ (BMC Advies in samenwerking met het UCK, dd 3 mei 2018). 
In dit rapport zijn de volgende conclusies getrokken (inmiddels gedeeltelijk achterhaald): 

• Het UCK bevindt zich in financieel zwaar weer en dit probleem is binnen de kaders van de 
huidige bedrijfsvoering niet op te lossen.  

• Op 20 oktober 2017 concludeerde Deloitte: “Per 31 december 2018 is de verwachting dat met 
gelijkblijvende subsidie beschikking en gelijkblijvend serviceniveau het financiële resultaat op 
– € 410.000,— en het eigen vermogen op – € 470.000.— uitkomt” en “Gegeven de 
vraagstelling om voor een periode van 8 maanden een additioneel subsidiebedrag te 
berekenen, komt naar rato (per 31 augustus 2018) het financieel resultaat neer op 
 – € 274.000,— en het eigen vermogen op – € 334.000,—.”  
Volgens het advies van een in 2015 door de gemeente ingestelde commissie en het rapport 
van Deloitte (in samenwerking met het UCK) is er ook een aanvullend eenmalig bedrag nodig 
van € 290.000,— om het eigen vermogen op een minimaal benodigd bedrag van € 230.000,— 
te brengen.  
De gemeente heeft op basis van de uitspraken van Deloitte een garantie afgegeven voor het 
lopende (seizoen 2017-2018) en het volgende seizoen (seizoen 2018-2019) om te voorkomen 
dat het UCK de komende maanden in ernstige liquiditeitsproblemen komt. Deze garantie is 
bedoeld om het cursusaanbod veilig te stellen. In de tussentijd worden scenario’s uitgewerkt 
voor de toekomst van het UCK. 

• De benchmark ondersteunt het beeld dat het UCK een relatief bescheiden structurele 
gemeentelijke subsidie ontvangt in vergelijking met gemeentelijke subsidies aan vergelijkbare 
centra voor de kunsten elders in het land en daarom zou het UCK haar takenpakket en 
organisatie drastisch moeten verkleinen om dit te kunnen matchen met de omvang van de 
subsidie. 

• Er is een duurzaam toekomstscenario (‘UCK, terug naar de basis’) voor het UCK mogelijk (op 
basis van een structurele subsidie van € 976.000,—) indien het aantal activiteiten sterk wordt 
teruggebracht en de organisatie wordt gereorganiseerd en geflexibiliseerd.  
Ten behoeve van deze reorganisatie is een eenmalig aanvullend bedrag nodig. Dit bedrag is 
onder voorbehoud door het UCK voorlopig ingeschat op € 1.140.000,— voor de 
transitiekosten, waarbij er nog enkele pm-posten zijn in te vullen. De eenmalige kosten 
kunnen niet worden opgebracht door het UCK. Volgens het advies van Deloitte is er 
daarnaast een aanvullend eenmalig bedrag nodig van € 290.000,— om het eigen vermogen 
op het geadviseerde bedrag van € 230.000,— te brengen.  

• Er kan niet uitgesloten worden dat zich – net als in het verleden – grote financiële tegenvallers 
zullen voordoen. Als het UCK het aangevulde eigen vermogen (geheel) moet aanspreken om 
deze tegenvallers op te vangen, zal er mogelijk wederom een beroep worden gedaan op de 
gemeente Utrecht om te voorkomen dat het UCK in de toekomst alsnog failliet gaat. 

• Dankzij de reorganisatie kan 75% van de huidige 5.500 cursisten (= circa 4.125 cursisten) en 
het aanbod op het Domplein behouden blijven, waarbij het serviceniveau voor de cursist 
drastisch omlaag moet worden gebracht. Ook zal het gebouw aan het Domplein een minder 
publiek en open karakter krijgen, omdat publieke openstelling bedrijfsmatig niet haalbaar is op 
basis van de omvang van de huidige structurele subsidie. 

• Overige activiteiten (cultuuronderwijs en activiteiten in de wijken) moeten om bedrijfsmatige 
redenen voorlopig worden stopgezet. 
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• Na de reorganisatie zouden – indien de gemeente ertoe besluit extra aanvullende middelen in 
te zetten voor cultuuronderwijs en activiteiten in de wijken – wederom activiteiten op het 
gebied van cultuuronderwijs en wijkgerichte activiteiten ontwikkeld kunnen worden. 

• Vanaf het moment dat de middelen voor transitiekosten beschikbaar zijn zal het naar 
inschatting 1 jaar kosten om de reorganisatie door te voeren.  

• Indien het UCK niet reorganiseert en/of er geen middelen voor transitiekosten ter beschikking 
worden gesteld lijkt een faillissement onafwendbaar.  

 
De belangrijkste conclusies van het UCK, gemeente Utrecht en BMC Advies tot 1 mei 2018 waren:  

• Er leek een duurzaam toekomstscenario voor het UCK mogelijk (op basis van een 
structurele subsidie van € 976.000,—), mits het UCK financieel gesteund zou worden 
met eenmalige middelen.  

• De benodigde eenmalige bijdrage werd op dat moment (globaal en onder voorbehoud) 
geschat op € 1.140.000,— (exclusief een eenmalige bijdrage om het eigen vermogen op 
peil te brengen). + een eenmalige bijdrage van € 290.000,— om het eigen vermogen op 
peil te brengen. In totaal ging het dus om een eenmalige bijdrage van € 1.430.000,—. 

• Er kan niet uitgesloten worden dat – net als in het verleden – zich in de toekomst grote 
financiële tegenvallers zullen voordoen. Als het UCK het aangevulde eigen vermogen 
(geheel) moet aanspreken om deze tegenvallers op te vangen, zal er mogelijk wederom 
een beroep worden gedaan op de gemeente Utrecht om te voorkomen dat het UCK in 
de toekomst alsnog failliet gaat. 

 
 

 
 
 
 
 

Toekomst UCK
Voorwaarden:

• Doel: amateurkunsteducatie
• Passend bij uitkomsten sector-analyse amateurkunst
• Passend bij structurele gemeentelijke subsidie € 976.000,— (2018)

Analyse
• UCK belangrijke partij voor amateurkunsteducatie in de stad
• Huidige aanbod en organisatie en subsidiehoogte matchen niet 
• Huidige bedrijfsvoering zorgt voor financiële tekorten
• Bij huidige bedrijfsvoering gaat UCK failliet

Keuze 1
• Zoveel mogelijk van het huidige UCK-aanbod behouden 

met eenmalige bijdrage en structureel hogere subsidie

Keuze 2
• Geen extra incidentele en structurele gemeentelijke 

middelen

Gevolgen
• Faillissement
• Aanbod UCK amateurkunsteducatie verdwijnt
• Aanbod UCK cultuuronderwijs verdwijnt
• UCK geen huurder meer gebouw aan het Domplein
• Gemeente beslist over andere aanwending van 

structurele gemeentelijke subsidie € 976.000,—

Voorwaarden
• Gemeente meldt RvT dat er geen extra middelen ter 

beschikking worden gesteld

Voorwaarden
• Behoud huidige structurele subsidie € 976.000,—
• Eenmalige gemeentelijke bijdrage transitiekosten nieuwe 

reorganisatie en op peil brengen eigen vermogen:              
€ 1.430.000,—

• Geen nieuwe (grote) financiële tegenvallers meer

Schema met 
conclusies tot 1 
mei 2018

Gevolgen
• Circa 75 % van lesaanbod amateurkunsteducatie 

behouden op het Domplein blijft behouden (= circa 4.125 
van de circa 5.500 cursisten)

• Flexibeler UCK-organisatie (inspelen op nieuwe trends)
• UCK voert geen cultuuronderwijs-projecten meer uit
• Met extra middelen in de toekomst: wijkaanbod e.d.
• Bij grote financiële tegenvallers zal opnieuw moeten 

worden ingeteerd op eigen vermogen en wordt de
financiële situatie van het UCK opnieuw wankel
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GEWIJZIGDE INZICHTEN NA BEGIN MEI 2018: 
 
Het toekomstscenario dat ontwikkeld was door het UCK en BMC Advies, was gebaseerd op: 1) de 
conclusies uit het op 20 oktober 2017 verschenen rapport van Deloitte en het UCK en 2) de begroting 
2018.  
Begin mei 2018 blijken deze financiële onderleggers niet houdbaar. Aanvullende cijfers van het UCK 
op basis van jaarcijfers 2017 en eerste kwartaalrapportage 2018 laten de volgende tegenvallers zien: 
 

• Resultaten realisatie 2017: 
o € 60.000,— extra exploitatietekort reguliere exploitatie ten opzichte van de 

3e prognose 2017. 
o € 96.000,— extra transitiekosten lopende reorganisatie (incidenteel).   

  
• Prognose op basis van 1e kwartaalrapportage 2018: 

o € 90.500,— extra exploitatietekort reguliere exploitatie. 
o € 234.500,— extra transitiekosten lopende reorganisatie (incidenteel). 

 
De extra transitiekosten voor de reeds lopende reorganisatie zijn in totaal dus € 330.500,— (€ 
96.000,— in 2017 en € 234.500,— in 2018).  
Het UCK heeft daarnaast laten weten dat de transitiekosten voor de nieuwe reorganisatie naar 
verwachting hoger worden dan eerder ingeschat: € 1.174.000,—. Deze prognose is door accountant 

 op 8 juni 2018 vermeld in een onderzoeksrapport naar de 
transitiekosten van de nieuwe reorganisatie. 
Tevens is er een noodzakelijke aanvulling van het eigen vermogen van € 440.500,— nodig, waarbij 
rekening wordt gehouden met het opnieuw op niveau brengen van het eigen vermogen. Het bedrag 
van € 440.500,— is uit de volgende bedragen opgebouwd: 

• € 290.000,— (het door Deloitte in oktober 2017 aangegeven bedrag waarmee het eigen 
vermogen op het niveau van € 230.000,— gebracht zou moeten worden) 

• €   60.000,— (extra exploitatietekort 2017, zoals hierboven vermeld) 
• €   90.500,— (geprognotiseerd tekort 2018, zoals hierboven vermeld) 

 
In totaal heeft het UCK derhalve een eenmalige bijdrage nodig van € 1.945.000,—. 
 
Uit deze nieuwe cijfers moet de conclusie getrokken worden dat het eerder voorgestelde 
toekomstscenario voor het UCK binnen de huidige subsidie van € 976.000,— niet mogelijk is. 
Een duurzaam toekomstscenario lijkt mogelijk als vanaf 2019 de structurele subsidie van € 976.000,— 
per jaar verhoogd wordt met een aanvullende subsidie van € 90.500,— (het geprognotiseerde tekort 
voor 2018). 
Hierbij dient echter wel een voorbehoud te worden gemaakt. Er kan niet uitgesloten worden dat – net 
als in het verleden – zich in de toekomst grote financiële tegenvallers zullen voordoen. Als het UCK 
het aangevulde eigen vermogen (geheel) moet aanspreken om deze tegenvallers op te vangen, zal er 
mogelijk wederom een beroep worden gedaan op de gemeente Utrecht om te voorkomen dat het UCK 
in de toekomst alsnog failliet gaat. 
 
Aanvullende conclusies over de financiële situatie UCK op basis van de tegenvallende jaarcijfers 
2017, de eerste kwartaalrapportage 2018 (eind april 2018) en nieuwe berekeningen van de 
frictiekosten voor de nieuwe reorganisatie leiden tot de conclusie dat: 

• De structurele subsidie van € 976.000,— per jaar zal vanaf 2019 verhoogd moeten 
worden met een structureel bedrag van € 90.500,— per jaar.  

• Er is een toekomstscenario voor het UCK mogelijk mits het UCK financieel gesteund 
wordt voor de transitiekosten van € 1.174.000,— (nieuwe reorganisatie) + € 330.500,— 
(extra transitiekosten van de lopende reorganisatie) + € 440.500,— (om het eigen 
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vermogen op geadviseerde bedrag van € 230.000,— te brengen). In totaal gaat het om 
een eenmalige bijdrage van € 1.945.000,—. 

• Er kan niet uitgesloten worden dat – net als in het verleden – zich grote financiële 
tegenvallers zullen voordoen. Als het UCK het eigen vermogen (geheel) moet 
aanspreken om deze tegenvallers op te vangen, zal er mogelijk wederom een beroep 
worden gedaan op de gemeente Utrecht om te voorkomen dat het UCK in de toekomst 
alsnog failliet gaat. 
 
 

 
 
 

Toekomst UCK
Voorwaarden:

• Doel: amateurkunsteducatie
• Passend bij uitkomsten sector-analyse amateurkunst
• Passend bij structurele gemeentelijke subsidie € 976.000,— (2018)

Analyse
• UCK belangrijke partij voor amateurkunsteducatie in de stad
• Huidige aanbod en organisatie en subsidiehoogte matchen niet 
• Huidige bedrijfsvoering zorgt voor financiële tekorten
• Bij huidige bedrijfsvoering gaat UCK failliet
• Huidige bedrijfsvoering UCK leidt tot onverwachtse tegenvallers

Keuze 1
• Zoveel mogelijk van het huidige UCK-aanbod behouden 

met eenmalige bijdrage en structureel hogere subsidie

Keuze 2
• Geen extra incidentele en structurele gemeentelijke 

middelen

Gevolgen
• Faillissement
• Aanbod UCK amateurkunsteducatie verdwijnt
• Aanbod UCK cultuuronderwijs verdwijnt
• UCK geen huurder meer gebouw aan het Domplein
• Gemeente beslist over andere aanwending van 

structurele gemeentelijke subsidie € 976.000,—

Gevolgen
• Circa 75 % van lesaanbod amateurkunsteducatie 

behouden op het Domplein blijft behouden (= circa 4.125 
van de circa 5.500 cursisten)

• Flexibeler UCK-organisatie (inspelen op nieuwe trends)
• UCK voert geen cultuuronderwijs-projecten meer uit
• Met extra middelen in de toekomst: wijkaanbod e.d. 
• Bij grote financiële tegenvallers zal opnieuw moeten 

worden ingeteerd op eigen vermogen en wordt de 
financiële situatie van het UCK opnieuw wankel

Voorwaarden
• Gemeente meldt RvT dat er geen extra middelen ter 

beschikking worden gesteld

Voorwaarden
• Structurele gemeentelijke middelen: huidige structurele 

subsidie € 976.000,— + aanvullend minimaal € 90.500,—
• Eenmalige gemeentelijke bijdrage transitiekosten                 

(lopende en nieuwe reorganisatie) en op peil brengen 
eigen vermogen: € 1.945.000,—

• Geen nieuwe (grote) financiële tegenvallers meer

Schema met 
conclusies na 1 
mei 2018
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Punt Onderwerp  Actie Door wie 

 

  

 

  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

8.  Voorbereiding commissie 

UCK 

- Gesprek over toekomst kan positief gesprek zijn. 

- Veel aanbiedingen om mee te denken, wethouder vraagt nadrukkelijk om positieve reactie hierop! 

- Vragen, opmerkingen: 

Wanneer moeten ze het geld krijgen?  

Wat moeten we doen, om dit te realiseren, ook in de bemensing. 

We willen het uiterste doen, vraagt flexibiliteit  van iedereen, ook de raad (misschien in brengen in debat) 

Waar wil je met de hele stad over praten, en waar niet , daar kritisch naar kijken.  

 

 

 



Burgemeester en Wethouders 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Telefoon 14 030 
www.utrecht.nl 

  

 
  
  
 

   

 

Behandeld door E.S. van Droffelaar Datum 4 december 2018 
Doorkiesnummer 030 - 28 62683 Ons kenmerk 5825119 
E-mail l.van.droffelaar@utrecht.nl Onderwerp Nieuw beleid amteurkunsteducatie 

en positie Utrechts Centrum voor 
de Kunsten 

Bijlage(n) Geen  

Uw kenmerk  Verzonden  
Uw brief van  Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden 
  
  
Geachte leden van de raad, 

Op 22 november 2018 heeft u in de commissie gesproken over het nieuw te ontwikkelen beleid op het 
gebied van de amateurkunsteducatie en de positie van het Utrechts Centrum voor de Kunsten. 
Vooruitlopend op de behandeling in de commissie van 11 december aanstaande is afgesproken vooraf 
op de technische vragen alvast een beantwoording toe te zenden. Dat doen we zo veel mogelijk in 
deze brief. De meeste vragen zijn echter politiek van aard. Over een aantal thema’s geven we alvast 
wat meer achtergrondinformatie als input voor het vervolg van de commissiebespreking.  

U heeft ons ook aangespoord niet te wachten met het ondernemen van actie tot het vervolg van de 
commissiebespreking. Dat hebben wij ter harte genomen, er wordt gewerkt aan voorbereiding van de 
besluitvorming voor het nieuwe beleid, gesproken met partijen in het veld en onderzoek in gang gezet 
naar een nieuwe bestemming voor het pand waar UCK nu gevestigd is. 
 
Memo over stand van zaken UCK 
Het "Memo over stand van zaken UCK" van 12 juni 2018 waarnaar verwezen wordt in het 
conceptrapport "Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst" wordt toegevoegd aan de 
documenten in ibabs bij dit agendapunt van de commissie. 
 
Seizoen 2018-2019 
Zoals eerder aan u is gemeld staat het college, conform de toezegging die op uw verzoek eind 2017 
gedaan is, garant voor de financiële middelen die nodig zijn om het seizoen 2018-2019 helemaal af te 
kunnen ronden.  
 
Pand Domplein 
Tot en met zomer 2019 zal het UCK gebruik maken van het pand aan het Domplein. Bij het onderzoek 
dat we de komende tijd uitvoeren naar een nieuwe invulling van het pand betrekken we de ambitie uit 
het coalitieakkoord ‘Ruimte voor Iedereen’ waarin staat ‘dat het college een bijdrage stimuleert en 
levert aan de huisvesting van maatschappelijke initiatieven en broedplaatsen’. We nemen de ideeën 
mee die u naar voren hebt gebracht in het debat van donderdag 22 november 2018. U wordt zo snel 
mogelijk geïnformeerd over de uitkomsten van dit onderzoek zodat we hierover in gesprek kunnen. 
 
Vervolgproces 
Zoals al aangegeven in de brief van 5 november is de planning om te komen tot een nieuw aanbod op 
het gebied van amateurkunsteducatie nieuwe stijl in september 2019 zeer ambitieus. Uiteraard zullen 



Burgemeester en Wethouders 
 
Datum 4 december 2018 
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we er alles aan doen om een passend aanbod van amateurkunsteducatie voor kinderen en volwassenen 
in de stad te hebben, waarbij we oog hebben voor de financiële toegankelijkheid van dit aanbod. 
Hierbij koersen we op besluitvorming in de raad eind maart/begin april 2019 over het  beleidskader, in 
de vorm van een uitgangspuntennotitie. Hieraan voorafgaand halen we zowel in de stad bij betrokken 
stakeholders als ook bij u als raad ideeën en meningen op. Gezien de beperkte tijd zullen we ook aan u 
vragen om mee te denken in de agendering hiervan in commissievergaderingen en 
raadsinformatiebijeenkomsten.  
 
Na publicatie van de beleidsregel - die wij baseren op de uitgangspuntennotitie- kunnen 
geïnteresseerden een aanvraag indienen in de periode april - mei 2019. De organisaties en 
instellingen worden in juli 2019 geïnformeerd of hun aanvraag wel of niet is gehonoreerd, zodat zij in 
september 2019 kunnen gaan uitvoeren.   
 
Online platform 
Ook vroeg u naar het online platform dat onderdeel uit gaat maken van het nieuwe beleid. Hierbij 
wordt gekeken naar ervaringen in andere steden. De oriëntatie op een online platform waarop het 
aanbod van amateurkunsteducatie op toegankelijke wijze wordt gepresenteerd maakt onderdeel uit 
van het vervolgproces dat wij in het vorige kopje beschreven. 
 
Ondersteuning zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) 
Er is door diverse fracties aandacht gevraagd voor de rechtspositie van zzp’ers, zoals het regelen van 
een collectieve verzekering. Bij de ontwikkeling van het nieuwe beleid op het gebied van 
amateurkunsteducatie betrekken wij zzp’ers bij de rondetafelgesprekken die we binnenkort 
organiseren. De deelnemers aan deze bijeenkomsten kunnen dan hun vragen en eigen ervaringen 
inbrengen. In het algemeen geldt dat we als gemeente niet kunnen ingrijpen in de positie van zzp’ers. 
We hebben rekening te houden met wettelijke kaders waarbij we de ene persoon of categorie ten 
opzichte van de andere niet kunnen bevoordelen. We zien overigens dat op landelijk niveau meer oog 
is voor de rechtspositie van zzp’ers. Zo bieden zorgverzekeraars speciale verzekeringen voor zzp’ers, 
faciliteert de Kamer van Koophandel hen met het bieden van ondersteuning en ook banken doen dat.  
 
Interne organisatie  
Door een aantal fracties is gevraagd naar de interne organisatie van het dossier amateurkunsteducatie 
binnen de gemeente. Het college heeft opdracht gegeven aan een integraal team waarbij diverse 
afdelingen zijn betrokken, waaronder cultuur, onderwijs en vastgoed (UVO).  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
de secretaris,     de burgemeester 
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ontwikkelaar/aanbieder/facilitator van amateurkunst op het Domplein 
2. UCK als coördinator amateurkunst: coördinatie, matching, fonds (zonder 

eigen aanbod en eigen locatie voor amateurkunst) 
3. ‘Domplein als Third place’: brede culturele invulling van het Domplein met 

horeca, cultuur, onderwijs, exposities, festivals, commerciële verhuur ed.1  
 

 In alle 3 de scenario’s dient een relatie te worden gelegd met ZIMIHC. 
 In alle 3 de scenario’s dient aandacht te zijn voor de Cultuuronderwijs-tak 
van het UCK. 
 

 Actiepunten: 
• BMC en UCK: scenario’s inhoudelijk en financieel uitwerken in werksessies 

met controller en directie.  
• BMC: voorstel voor pakkende titels voor de scenario’s. 
• BMC: cultuuronderwijs-tak UCK vermelden in de rapportage (de activiteiten 

op het gebied van cultuuronderwijs worden niet gesubsidieerd, maar vormen 
wel een belangrijk onderdeel van het UCK, zowel in inhoudelijke als 
bedrijfsmatige zin).   

 
 

4. Nadere afspraken  
 

De planning van de uitvoering van de opdracht ziet er als volgt uit: 
• Donderdag 18 januari: (concept) memo met globale scenario’s ter 

voorbereiding op de werksessie met het UCK 
• Dinsdag 23 januari: werksessie met het UCK 
• Tot circa dinsdag 30 januari: verwerken van de informatie uit de werksessie  
• Na 30 januari: informatie teruglegkoppelen naar het UCK (nog af te stemmen 

hoe dit te doen: bij voorkeur in de vorm van een gesprek) 
• Circa 5 februari: oplevering conceptrapportage 
• Kort na 5 februari: bespreking conceptrapportage met de gemeente 
• Circa 12 februari: oplevering definitieve rapportage en toezending aan UCK 

voor reactie (de reactie van het UCK wordt als bijlage opgenomen in de 
eindrapportage) 

 
Actiepunten: 

• BMC maakt actiepuntenlijst. 
• Gemeente Utrecht houdt de betrokkenen op de hoogte van de planning van 

de sectoranalyses en de bespreking daarvan in de raad. 
• BMC en UCK: eerste afspraak 24 januari om scenario’s inhoudelijk en 

financieel uitwerken in werksessie met controller en directie; daarna wordt er 
een vervolgafspraak gemaakt. 

• Op 6 februari tussen 13.30 – 16.00 uur vindt een vervolgbijeenkomst plaats 
in dezelfde samenstelling (met uitzondering van de directie).  

                                                
1 In eerste instantie was bedacht dat er in dit scenario ook ruimte zou kunnen zijn voor een 
‘losgeknipte’ cultuuronderwijs-organisatie. Tijdens de discussie werd echter reeds de conclusie 
getrokken dat dit financieel niet mogelijk is. 
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Behandeld door
Dossiernummer 4758521
Onderwerp Besluit gedeeltelijke

verlening subsidie
Verzenddatum 2 januari 2018

Beste meneer ,

U hebt subsidie gevraagd voor Cultuureducatie en Amateurkunst 2018. 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 € 976.000,00. Deze subsidie is bedoeld voor de activiteiten
zoals u die heeft omschreven in uw aanvraag. U kunt deze subsidie inzetten voor de activiteiten zoals
die in uw beleidsplan zijn benoemd als spoor 1 (hieronder vallen de huidige activiteiten en geen
vergaande investeringen). 

Voor welk deel ontvangt u geen subsidie?
U ontvangt minder subsidie dan waar u om heeft gevraagd. De reden hiervoor is dat er nu geen geld
meer beschikbaar is (4:25 Awb) omdat het subsidieplafond lager is vastgesteld.

Zoals beschreven in onze brief aan de gemeenteraad (3 november 2017 kenmerk 4911167)1[1]
reserveren wij voor 2018 ook nog € 410.000,00. Wij regelen dekking hiervoor in het lopende jaar. Wij
vragen u elk kwartaal een rapportage bij ons in te dienen. Aan de hand van deze rapportages bepalen
we wanneer de gereserveerde middelen aan u beschikbaar worden gesteld.

Daarnaast vindt op dit moment, in aanvulling op de algemene sectoranalyse Amateurkunst, een
onderzoek plaats naar de rol en positie van het UCK. Dit onderzoek wordt besproken in de commissie
Mens en Samenleving. Naar aanleiding van de uitkomsten hiervan kan bijstelling plaatsvinden in de
inhoudelijke kaders en (financiële) voorwaarden voor het UCK.

Waar is de subsidie precies voor bedoeld?
Deze subsidie is bedoeld voor de activiteiten die u als spoor 1hebt omschreven in uw aanvraag.2[2].

[1] Als onderlegger voor de discussie en voor de genoemde bedragen dient de ”Notitie ter bepaling van
liquiditeitspositie en de (minimaal) benodigde exploitatiesubsidie voor het Utrechts Centrum voor de
Kunsten voor de komende 8 maanden”. Deloitte, 20 oktober 2017.
[2] Notitie Deloitte, 20 oktober 2017; In de begroting 2018 en in het conceptplan PvA “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 o.a. de verbreding van de verhuurfunctie, introductie van
bedrijfsarrangementen en uitbreiding van horecagelegenheid.
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Een overzicht van hoe de subsidie is opgebouwd per activiteit vindt u hieronder in het schema.

Activiteit Bedrag
Aanbod amateurkunsteducatie/cultuureducatie/winkel spoor 1 € 976.000,00

Totaalbedrag € 976.000,00

Wat verwachten wij van u?
U hebt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 om uw activiteiten uit te voeren. Wij hebben
informatie van u nodig om uw subsidie definitief te bepalen. Houdt u daarvoor het volgende
tijdschema in de gaten:

Stuur elk kwartaal een rapportage
Wij verwachten 16 april, 16 juli en 16 november een kwartaalrapportage. In de rapportages geeft u :
 Een financieel overzicht van de stand van zaken met daarop een toelichting:

In het overzicht willen wij kunnen zien wat de realisatie op het peilmoment is en of dat
overeenkomt met de ingediende begroting. Daarnaast willen wij kunnen zien wat de actuele
prognose is voor het resterende jaar en hoe zich dat verhoudt tot de ingediende begroting. Er kan
worden toegelicht wat u relevant acht, maar in elk geval vragen wij een toelichting op  de
verschillen tussen de begroting, realisatie en actuele prognose.

Stuur een eindrapportage voor 2 juli 2019
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.

 De subsidie wordt beschikt voor uw inzet op het genoemde spoor 1. Wij verwachten dan ook dat
uw accountant in de accountantsverklaring bij uw jaarrekening er specifiek aandacht aan besteed
dat de middelen zijn ingezet zoals bedoeld.

Hoe stuurt u de rapportage?
Wilt u de rapportage per e-mail sturen naar subsidie@utrecht.nl? Vermeld ook uw dossiernummer in
uw e-mail. Bestanden groter dan 25 MB kunt u het beste verdelen over meerdere e-mails.
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Hoe krijgt u de subsidie betaald?
De betalingen storten wij op . 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
medio januari 2018 € 366.000,00
1 april 2018 € 366.000,00
1 juli 2018 € 122.000,00 Ja
1 oktober 2018 € 122.000,00

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 @utrecht.nl.

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?
Op dit besluit is de Algemene Wet Bestuursrecht (artikelen 4.21 t/m 4.80), de Algemene
Subsidieverordening 2014 van de Gemeente Utrecht en de beleidsregel Onderwijs gemeente Utrecht
2018 Goed onderwijs voor de Utrechtse jeugd van toepassing. U kunt deze nalezen 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 . Zij is bereikbaar via e-mail: @utrecht.nl of
via telefoonnummer: 030 -  Houdt u uw dossiernummer bij de hand? Zo kunnen wij u
sneller helpen. Uw dossiernummer is 4758521.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Utrecht,

Plv. Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling

Deze brief is digitaal ondertekend. Daarom ziet u geen geschreven handtekening staan.
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MEMO TOEKOMST UTRECHTS CENTRUM VOOR DE KUNSTEN (UCK) 
Definitieve versie 
Stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten 
BMC Advies, 12 juni 2018 
 
 
INZICHTEN TOT BEGIN MEI 2018: 
 
Begin mei is een conceptrapport opgeleverd: ‘Utrechts Centrum voor de Kunsten, Nu en in de 
toekomst’ (BMC Advies in samenwerking met het UCK, dd 3 mei 2018). 
In dit rapport zijn de volgende conclusies getrokken (inmiddels gedeeltelijk achterhaald): 

• Het UCK bevindt zich in financieel zwaar weer en dit probleem is binnen de kaders van de 
huidige bedrijfsvoering niet op te lossen.  

• Op 20 oktober 2017 concludeerde Deloitte: “Per 31 december 2018 is de verwachting dat met 
gelijkblijvende subsidie beschikking en gelijkblijvend serviceniveau het financiële resultaat op 
– € 410.000,— en het eigen vermogen op – € 470.000.— uitkomt” en “Gegeven de 
vraagstelling om voor een periode van 8 maanden een additioneel subsidiebedrag te 
berekenen, komt naar rato (per 31 augustus 2018) het financieel resultaat neer op 
 – € 274.000,— en het eigen vermogen op – € 334.000,—.”  
Volgens het advies van een in 2015 door de gemeente ingestelde commissie en het rapport 
van Deloitte (in samenwerking met het UCK) is er ook een aanvullend eenmalig bedrag nodig 
van € 290.000,— om het eigen vermogen op een minimaal benodigd bedrag van € 230.000,— 
te brengen.  
De gemeente heeft op basis van de uitspraken van Deloitte een garantie afgegeven voor het 
lopende (seizoen 2017-2018) en het volgende seizoen (seizoen 2018-2019) om te voorkomen 
dat het UCK de komende maanden in ernstige liquiditeitsproblemen komt. Deze garantie is 
bedoeld om het cursusaanbod veilig te stellen. In de tussentijd worden scenario’s uitgewerkt 
voor de toekomst van het UCK. 

• De benchmark ondersteunt het beeld dat het UCK een relatief bescheiden structurele 
gemeentelijke subsidie ontvangt in vergelijking met gemeentelijke subsidies aan vergelijkbare 
centra voor de kunsten elders in het land en daarom zou het UCK haar takenpakket en 
organisatie drastisch moeten verkleinen om dit te kunnen matchen met de omvang van de 
subsidie. 

• Er is een duurzaam toekomstscenario (‘UCK, terug naar de basis’) voor het UCK mogelijk (op 
basis van een structurele subsidie van € 976.000,—) indien het aantal activiteiten sterk wordt 
teruggebracht en de organisatie wordt gereorganiseerd en geflexibiliseerd.  
Ten behoeve van deze reorganisatie is een eenmalig aanvullend bedrag nodig. Dit bedrag is 
onder voorbehoud door het UCK voorlopig ingeschat op € 1.140.000,— voor de 
transitiekosten, waarbij er nog enkele pm-posten zijn in te vullen. De eenmalige kosten 
kunnen niet worden opgebracht door het UCK. Volgens het advies van Deloitte is er 
daarnaast een aanvullend eenmalig bedrag nodig van € 290.000,— om het eigen vermogen 
op het geadviseerde bedrag van € 230.000,— te brengen.  

• Er kan niet uitgesloten worden dat zich – net als in het verleden – grote financiële tegenvallers 
zullen voordoen. Als het UCK het aangevulde eigen vermogen (geheel) moet aanspreken om 
deze tegenvallers op te vangen, zal er mogelijk wederom een beroep worden gedaan op de 
gemeente Utrecht om te voorkomen dat het UCK in de toekomst alsnog failliet gaat. 

• Dankzij de reorganisatie kan 75% van de huidige 5.500 cursisten (= circa 4.125 cursisten) en 
het aanbod op het Domplein behouden blijven, waarbij het serviceniveau voor de cursist 
drastisch omlaag moet worden gebracht. Ook zal het gebouw aan het Domplein een minder 
publiek en open karakter krijgen, omdat publieke openstelling bedrijfsmatig niet haalbaar is op 
basis van de omvang van de huidige structurele subsidie. 

• Overige activiteiten (cultuuronderwijs en activiteiten in de wijken) moeten om bedrijfsmatige 
redenen voorlopig worden stopgezet. 
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• Na de reorganisatie zouden – indien de gemeente ertoe besluit extra aanvullende middelen in 
te zetten voor cultuuronderwijs en activiteiten in de wijken – wederom activiteiten op het 
gebied van cultuuronderwijs en wijkgerichte activiteiten ontwikkeld kunnen worden. 

• Vanaf het moment dat de middelen voor transitiekosten beschikbaar zijn zal het naar 
inschatting 1 jaar kosten om de reorganisatie door te voeren.  

• Indien het UCK niet reorganiseert en/of er geen middelen voor transitiekosten ter beschikking 
worden gesteld lijkt een faillissement onafwendbaar.  

 
De belangrijkste conclusies van het UCK, gemeente Utrecht en BMC Advies tot 1 mei 2018 waren:  

• Er leek een duurzaam toekomstscenario voor het UCK mogelijk (op basis van een 
structurele subsidie van € 976.000,—), mits het UCK financieel gesteund zou worden 
met eenmalige middelen.  

• De benodigde eenmalige bijdrage werd op dat moment (globaal en onder voorbehoud) 
geschat op € 1.140.000,— (exclusief een eenmalige bijdrage om het eigen vermogen op 
peil te brengen). + een eenmalige bijdrage van € 290.000,— om het eigen vermogen op 
peil te brengen. In totaal ging het dus om een eenmalige bijdrage van € 1.430.000,—. 

• Er kan niet uitgesloten worden dat – net als in het verleden – zich in de toekomst grote 
financiële tegenvallers zullen voordoen. Als het UCK het aangevulde eigen vermogen 
(geheel) moet aanspreken om deze tegenvallers op te vangen, zal er mogelijk wederom 
een beroep worden gedaan op de gemeente Utrecht om te voorkomen dat het UCK in 
de toekomst alsnog failliet gaat. 

 
 

 
 
 
 
 

Toekomst UCK
Voorwaarden:

• Doel: amateurkunsteducatie
• Passend bij uitkomsten sector-analyse amateurkunst
• Passend bij structurele gemeentelijke subsidie € 976.000,— (2018)

Analyse
• UCK belangrijke partij voor amateurkunsteducatie in de stad
• Huidige aanbod en organisatie en subsidiehoogte matchen niet 
• Huidige bedrijfsvoering zorgt voor financiële tekorten
• Bij huidige bedrijfsvoering gaat UCK failliet

Keuze 1
• Zoveel mogelijk van het huidige UCK-aanbod behouden 

met eenmalige bijdrage en structureel hogere subsidie

Keuze 2
• Geen extra incidentele en structurele gemeentelijke 

middelen

Gevolgen
• Faillissement
• Aanbod UCK amateurkunsteducatie verdwijnt
• Aanbod UCK cultuuronderwijs verdwijnt
• UCK geen huurder meer gebouw aan het Domplein
• Gemeente beslist over andere aanwending van 

structurele gemeentelijke subsidie € 976.000,—

Voorwaarden
• Gemeente meldt RvT dat er geen extra middelen ter 

beschikking worden gesteld

Voorwaarden
• Behoud huidige structurele subsidie € 976.000,—
• Eenmalige gemeentelijke bijdrage transitiekosten nieuwe 

reorganisatie en op peil brengen eigen vermogen:              
€ 1.430.000,—

• Geen nieuwe (grote) financiële tegenvallers meer

Schema met 
conclusies tot 1 
mei 2018

Gevolgen
• Circa 75 % van lesaanbod amateurkunsteducatie 

behouden op het Domplein blijft behouden (= circa 4.125 
van de circa 5.500 cursisten)

• Flexibeler UCK-organisatie (inspelen op nieuwe trends)
• UCK voert geen cultuuronderwijs-projecten meer uit
• Met extra middelen in de toekomst: wijkaanbod e.d.
• Bij grote financiële tegenvallers zal opnieuw moeten 

worden ingeteerd op eigen vermogen en wordt de
financiële situatie van het UCK opnieuw wankel
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GEWIJZIGDE INZICHTEN NA BEGIN MEI 2018: 
 
Het toekomstscenario dat ontwikkeld was door het UCK en BMC Advies, was gebaseerd op: 1) de 
conclusies uit het op 20 oktober 2017 verschenen rapport van Deloitte en het UCK en 2) de begroting 
2018.  
Begin mei 2018 blijken deze financiële onderleggers niet houdbaar. Aanvullende cijfers van het UCK 
op basis van jaarcijfers 2017 en eerste kwartaalrapportage 2018 laten de volgende tegenvallers zien: 
 

• Resultaten realisatie 2017: 
o € 60.000,— extra exploitatietekort reguliere exploitatie ten opzichte van de 

3e prognose 2017. 
o € 96.000,— extra transitiekosten lopende reorganisatie (incidenteel).   

  
• Prognose op basis van 1e kwartaalrapportage 2018: 

o € 90.500,— extra exploitatietekort reguliere exploitatie. 
o € 234.500,— extra transitiekosten lopende reorganisatie (incidenteel). 

 
De extra transitiekosten voor de reeds lopende reorganisatie zijn in totaal dus € 330.500,— (€ 
96.000,— in 2017 en € 234.500,— in 2018).  
Het UCK heeft daarnaast laten weten dat de transitiekosten voor de nieuwe reorganisatie naar 
verwachting hoger worden dan eerder ingeschat: € 1.174.000,—. Deze prognose is door accountant 
Van Herwijnen Kreston Accountants BV op 8 juni 2018 vermeld in een onderzoeksrapport naar de 
transitiekosten van de nieuwe reorganisatie. 
Tevens is er een noodzakelijke aanvulling van het eigen vermogen van € 440.500,— nodig, waarbij 
rekening wordt gehouden met het opnieuw op niveau brengen van het eigen vermogen. Het bedrag 
van € 440.500,— is uit de volgende bedragen opgebouwd: 

• € 290.000,— (het door Deloitte in oktober 2017 aangegeven bedrag waarmee het eigen 
vermogen op het niveau van € 230.000,— gebracht zou moeten worden) 

• €   60.000,— (extra exploitatietekort 2017, zoals hierboven vermeld) 
• €   90.500,— (geprognotiseerd tekort 2018, zoals hierboven vermeld) 

 
In totaal heeft het UCK derhalve een eenmalige bijdrage nodig van € 1.945.000,—. 
 
Uit deze nieuwe cijfers moet de conclusie getrokken worden dat het eerder voorgestelde 
toekomstscenario voor het UCK binnen de huidige subsidie van € 976.000,— niet mogelijk is. 
Een duurzaam toekomstscenario lijkt mogelijk als vanaf 2019 de structurele subsidie van € 976.000,— 
per jaar verhoogd wordt met een aanvullende subsidie van € 90.500,— (het geprognotiseerde tekort 
voor 2018). 
Hierbij dient echter wel een voorbehoud te worden gemaakt. Er kan niet uitgesloten worden dat – net 
als in het verleden – zich in de toekomst grote financiële tegenvallers zullen voordoen. Als het UCK 
het aangevulde eigen vermogen (geheel) moet aanspreken om deze tegenvallers op te vangen, zal er 
mogelijk wederom een beroep worden gedaan op de gemeente Utrecht om te voorkomen dat het UCK 
in de toekomst alsnog failliet gaat. 
 
Aanvullende conclusies over de financiële situatie UCK op basis van de tegenvallende jaarcijfers 
2017, de eerste kwartaalrapportage 2018 (eind april 2018) en nieuwe berekeningen van de 
frictiekosten voor de nieuwe reorganisatie leiden tot de conclusie dat: 

• De structurele subsidie van € 976.000,— per jaar zal vanaf 2019 verhoogd moeten 
worden met een structureel bedrag van € 90.500,— per jaar.  

• Er is een toekomstscenario voor het UCK mogelijk mits het UCK financieel gesteund 
wordt voor de transitiekosten van € 1.174.000,— (nieuwe reorganisatie) + € 330.500,— 
(extra transitiekosten van de lopende reorganisatie) + € 440.500,— (om het eigen 
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vermogen op geadviseerde bedrag van € 230.000,— te brengen). In totaal gaat het om 
een eenmalige bijdrage van € 1.945.000,—. 

• Er kan niet uitgesloten worden dat – net als in het verleden – zich grote financiële 
tegenvallers zullen voordoen. Als het UCK het eigen vermogen (geheel) moet 
aanspreken om deze tegenvallers op te vangen, zal er mogelijk wederom een beroep 
worden gedaan op de gemeente Utrecht om te voorkomen dat het UCK in de toekomst 
alsnog failliet gaat. 
 
 

 
 
 

Toekomst UCK
Voorwaarden:

• Doel: amateurkunsteducatie
• Passend bij uitkomsten sector-analyse amateurkunst
• Passend bij structurele gemeentelijke subsidie € 976.000,— (2018)

Analyse
• UCK belangrijke partij voor amateurkunsteducatie in de stad
• Huidige aanbod en organisatie en subsidiehoogte matchen niet 
• Huidige bedrijfsvoering zorgt voor financiële tekorten
• Bij huidige bedrijfsvoering gaat UCK failliet
• Huidige bedrijfsvoering UCK leidt tot onverwachtse tegenvallers

Keuze 1
• Zoveel mogelijk van het huidige UCK-aanbod behouden 

met eenmalige bijdrage en structureel hogere subsidie

Keuze 2
• Geen extra incidentele en structurele gemeentelijke 

middelen

Gevolgen
• Faillissement
• Aanbod UCK amateurkunsteducatie verdwijnt
• Aanbod UCK cultuuronderwijs verdwijnt
• UCK geen huurder meer gebouw aan het Domplein
• Gemeente beslist over andere aanwending van 

structurele gemeentelijke subsidie € 976.000,—

Gevolgen
• Circa 75 % van lesaanbod amateurkunsteducatie 

behouden op het Domplein blijft behouden (= circa 4.125 
van de circa 5.500 cursisten)

• Flexibeler UCK-organisatie (inspelen op nieuwe trends)
• UCK voert geen cultuuronderwijs-projecten meer uit
• Met extra middelen in de toekomst: wijkaanbod e.d. 
• Bij grote financiële tegenvallers zal opnieuw moeten 

worden ingeteerd op eigen vermogen en wordt de 
financiële situatie van het UCK opnieuw wankel

Voorwaarden
• Gemeente meldt RvT dat er geen extra middelen ter 

beschikking worden gesteld

Voorwaarden
• Structurele gemeentelijke middelen: huidige structurele 

subsidie € 976.000,— + aanvullend minimaal € 90.500,—
• Eenmalige gemeentelijke bijdrage transitiekosten                 

(lopende en nieuwe reorganisatie) en op peil brengen 
eigen vermogen: € 1.945.000,—

• Geen nieuwe (grote) financiële tegenvallers meer

Schema met 
conclusies na 1 
mei 2018
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Het speelveld van amateurkunst in Utrecht 
Het beeld van de amateurkunst in de stad Utrecht is veelzijdig en divers waar het betreft 
subsidie en markt: 
 

• Vrije markt: 
Het grootste deel van amateurkunsteducatie in de stad Utrecht bevindt zich in de 
vrije markt. De aanbieders zijn divers, variërend van middelgroot tot klein en kent 
een groot aantal zelfstandige docenten. Het aanbod aan amateurkunsteducatie is 
verspreid over de hele stad. Amateurkunsteducatie gebeurt grotendeels zonder 
subsidie. 

• Universiteit: 
Parnassos biedt als stedelijke voorziening ook amateurkunsteducatie aan 
(cursussen voor vooral studenten) en wordt gesubsidieerd door de Universiteit 
Utrecht.  

• Gesubsidieerd door gemeente Utrecht via Onderwijs:  
Naast het UCK zijn er geen andere organisaties die van de gemeente Utrecht via de 
afdeling Onderwijs subsidie ontvangen voor amateurkunsteducatie.  

• Gesubsidieerd door de gemeente Utrecht via de Cultuurnota: 
Er zijn cultuurhuizen en organisaties die voor amateurkunst een meerjarige subsidie 
voor de periode 2017-2020 ontvangen via de Cultuurnota-systematiek, die valt onder 
de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Cultuur. Dit zijn initiatieven waar 
eerder ook subsidie voor beschikbaar was vanuit wijkactieplan (WAP) en 
Samenleving.  
De werkgroep cultuurparticipatie, cultuureducatie en amateurkunst (werkgroep van 
de adviescommissie voor de Cultuurnota 2017-2020) heeft in 2016 geconstateerd 
dat er een fraai palet is van initiatieven, faciliteiten en programma’s op het gebied 
van participatie, cultuureducatie en amateurkunst. “Er is sprake van grote 
pluriformiteit en een mooie verwevenheid van grote en kleine aanbieders. De 
instellingen zijn ruwweg te verdelen in uitvoerders, zoals (stedelijke) gezelschappen, 
organisaties en kunstenaars die vaak actief zijn in een specifieke kunstsector, en 
instellingen die faciliteiten en programma’s organiseren. De laatstgenoemden, 
waartoe de zo genoemde ‘cultuurhuizen’ gerekend worden, fungeren vaak als 
vliegwiel, kapstok of springplank voor deelnemers, instellingen of gezelschappen uit 
de stad.” zo geeft de werkgroep aan.  
De cultuurhuizen vervullen volgens de werkgroep cultuurparticipatie, cultuureducatie 
en amateurkunst een belangrijke rol. Ze verbinden wijk en stad, verschillende 
disciplines en professionals en amateurs.  
Vanaf 2017 is er een relatief groot budget beschikbaar voor wijkcultuurhuizen 
(Cultuur19, Het Wilde Westen, De Vrijstaat, Cultuurhuis Kanaleneiland en ZIMIHC). 
In het amendement ‘meer middelen voor amateurkunst op wijkniveau’ uit 2013 is in 
het kader van de transitie cultuureducatie 0,1 miljoen euro in 2017 en vanaf 2018 0,3 
miljoen euro beschikbaar gesteld voor versterking van het programmeringsgeld voor 
wijkcultuurhuizen. Deze middelen zijn van het beleidsterrein Onderwijs naar Cultuur 
overgebracht. 
In de gesubsidieerde cultuurhuizen is er ook amateurkunsteducatie te vinden, 
aangeboden door private partijen. Cultuur19 ontvangt bijvoorbeeld subsidie voor het 
kernprogramma en de exploitatie en het beheer van de Cultuurcampus Vleuterweide 
in Leidsche Rijn, onder meer om als regisseur van amateurkunsteducatie op te 
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vooral moeite om de overhead op te brengen uit het lesgeld van de deelnemers, in het 
bijzonder de lasten voor huisvesting en coördinatie van het aanbod.  
 
Samenwerking en doelgroepen  
Voor het aanbod zelf heeft het UCK overeenkomsten met docenten die als zzp’er werken. Dit 
is om het aanbod zo flexibel mogelijk te houden. Alleen de staf is in vaste dienst. Het UCK 
werkt in de stad samen met verschillende organisaties, met Zimihc en diens locaties voor 
amateurkunsteducatie in het bijzonder. Zimihc ontwikkelt zelf geen aanbod, maar faciliteert. 
Het UCK heeft juist wel een breed (les)aanbod, vooral op de locatie Domplein. Het UCK 
heeft cursusaanbod in Stefanus, een van de theaters van Zimihc. De beide organisaties zijn 
daarmee complementair aan elkaar. Voor het aanbod in Leidsche Rijn maakt het UCK 
gebruik van de Cultuurcampus Vleuterweide die door Cultuur19 geëxploiteerd wordt. Het 
UCK kent een samenwerkingsverband met verschillende (brede) scholen in de stad, om daar 
cursussen aan te bieden. Het doel daarvan is om de bereikbaarheid van het UCK te 
vergroten, vooral voor jonge kinderen in de wijken. In 2018 bepaalt het UCK de efficiency 
hiervan. Tot slot huren verschillende amateurgezelschappen ruimtes op de locatie Domplein.  
 
In tegenstelling tot de cultuurhuizen, die uitdrukkelijk de wensen en behoeften uit de wijken 
ophalen, werkt het UCK als stedelijke voorziening vooral aanbodgericht. Het cursusaanbod 
is breed, en wordt door professionals ontwikkeld (niet primair samen met bewoners). 
Uiteraard doet het UCK wel klanttevredenheidonderzoek en past daarop het aanbod aan. Er 
zijn geen gegevens beschikbaar over wat het UCK doet voor doelgroepen in de 
maatschappij, zoals ouderen, jongeren, mensen met een laag inkomen, laagopgeleiden of 
mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. In de huidige subsidievoorwaarden zijn 
geen prestaties opgenomen over doelgroepbereik.  
 
Het gebouw aan het Domplein kan door derden worden gehuurd. Het UCK heeft ook een 
samenwerking met DOMunder en verzorgt de kaartverkoop en andere services van 
DOMunder. Daarnaast heeft de locatie Domplein het UCKafé, dat draait op vrijwilligers.  
 
Conclusies ‘rol en positie UCK binnen de sector amateurkunst’: 
Het UCK neemt momenteel een onderscheidende positie in in het amateurkunstveld, 
vanwege de centraal gelegen en goed geoutilleerde accommodatie en het brede 
aanbod in verschillende kunstdisciplines.  
 
 
Ontwikkelingen in Utrecht in context van landelijke ontwikkelingen 
 
Inleidend 
De gemeente Utrecht heeft het subsidiestelsel voor cultuureducatie en amateurkunst de 
afgelopen jaren sterk gewijzigd. In de schooljaren ’14-’15, ’15-’16 en ‘16-’17 is dit stelsel 
gefaseerd ingevoerd. 
 
Er is een verschuiving geweest op een tweetal vlakken: 

• Waar enkele jaren geleden het grootste gedeelte van de subsidie voor 
cultuureducatie en amateurkunst ten goede kwam aan de amateurkunst, komt deze 
nu vooral ten goede aan cultuureducatie (in het onderwijs).  

• Subsidiering van het aanbod (via het UCK) is grotendeels gewijzigd in subsidiering 
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van de vraag. De schoolbesturen in Utrecht kunnen zelf subsidie aanvragen voor 
activiteiten via de subsidieregeling ‘Cultuur voor ieder kind’. 

 
In Nederland is er – net als in Utrecht - in veel grote én kleinere gemeente veel veranderd: 
bezuinigingen, stopzetten subsidie voor amateurkunst voor volwassen, verschuiving van 
gelden voor amateurkunst naar cultuureducatie in het onderwijs, centra voor de kunsten die 
hun docenten ontslaan en nu alleen nog samenwerken met zelfstandige docenten (zzp-ers). 
In de volgende paragrafen gaan we in het algemeen in op deze ontwikkelingen.  
 
Grote veranderingen in de wereld van cultuureducatie en amateurkunst 
De afgelopen vijf jaar is er veel veranderd in de wereld van cultuureducatie en amateurkunst 
in Nederland: zowel in het landelijk, provinciaal als in het gemeentelijk beleid wordt de 
prioriteit verlegd van de buitenschoolse amateurkunst naar binnenschools cultuuronderwijs. 
Het bleef echter niet alleen bij een beleidsmatige prioriteit, de verschuivingen werden ook in 
de praktijk gebracht. Gemeenten keken – al dan niet onder druk van bezuinigingen - opnieuw 
naar de wijze waarop subsidie werd ingezet. Instellingen verloren (een groot deel van) hun 
subsidie en andere stakeholders gingen juist een grotere rol spelen. Nieuwe subsidiestelsels 
ontstonden en de praktijk moest uitwijzen of deze al dan niet goed uitpakten. 
 
Op landelijk niveau was er vijf jaar geleden sprake van een flinke wijziging van beleid. De 
onderwijsraad en de Raad voor Cultuur constateerden in een gezamenlijk advies van juni 
2012 (Cultuureducatie: leren, creëren, inspireren!) dat cultuureducatie vaak een marginale 
plek inneemt in het curriculum van scholen in het primair onderwijs (po). De raden 
adviseerden scholen weer de regie te laten nemen in het onderwijzen van kunst en cultuur. 
Cultuureducatie moest terug naar het hart van het onderwijs. De raden adviseerden een 
doorgaande lijn met betrekking tot kennis, vaardigheden en attituden die alle leerlingen nodig 
hebben voor een culturele loopbaan. 
 
De invloed van de rijksoverheid op de praktijk is echter bescheiden. Het zijn vooral de lokale 
overheden die het stuur in handen hebben: zij zijn de grootste subsidienten van 
cultuureducatie. Gemeenten kozen er vanaf 2012 in groten getale voor om subsidie vooral 
ten goede te laten komen aan cultuureducatie op scholen. In sommige gevallen gebeurde 
dat op basis van een verschuiving van de subsidie voor amateurkunst in de vrije tijd. Omdat 
er echter tegelijkertijd sprake was van forse gemeentelijke bezuinigingen op cultuur, waren 
er ook gemeenten waar de middelen voor amateurkunst in de vrije tijd geheel weggehaald 
werden uit het domein van cultuureducatie en amateurkunst.  
Ook was er een tendens om te kiezen voor een onafhankelijke bemiddelaar of 
matchingsorganisatie voor (met name) cultuureducatie in het onderwijs. Het idee daarachter 
was (en is): een organisatie die zelf aanbod levert kan niet op een onafhankelijke wijze 
adviseren, waardoor er een level playing field gewaarborgd wordt voor alle andere 
aanbieders (zoals zelfstandige docenten, culturele organisaties et cetera). 
 
De afgelopen vijf jaar is er daardoor veel veranderd voor centra voor de kunsten in 
Nederland die van oudsher vaak verschillende rollen verenigden: aanbieder van cursussen 
in de vrije tijd, leverancier van aanbod voor de scholen, steun voor de scholen bij het 
ontwikkelen van beleid, matchingsorganisatie en coördinator van educatieve projecten.  
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Ad 1 ‘Culturele huiskamer’ binnenstad 
• Het exploiteren van het gebouw Domplein als culturele huiskamer voor amateurs in 

de binnenstad wordt de kerntaak van het UCK.  
• Hieronder vallen: het organiseren van cursussen voor amateurkunst in de vrije tijd en 

het programmeren van amateurkunst in de accommodatie van het UCK aan het 
Domplein. 

• Passend binnen de beschikbare subsidie: (cursus)aanbod, openingstijden, prijzen 
ed. 

• Dit scenario past bij een van de denkrichtingen die uit de sectoranalyse 
Amateurkunst naar voren is gekomen: Cultuur in de wijken versterken (denkrichting 
A1). In dit geval betreft het de binnenstad van Utrecht.   

 
Ad 2 Coördinator en matchingsorganisatie: 

• Het UCK ontwikkelt zelf geen aanbod meer en heeft daarnaast ook geen eigen 
accommodatie, maar richt zich geheel op het coördineren en matchen van 
cultuureducatie in de vrijetijd voor de gehele stad Utrecht. Ook kan het UCK 
verbindingen leggen 2) met andere sectoren, ten behoeve van een integraal beleid 
en 1) tussen gemeente en het veld. 

• Er wordt bezien hoe de organisatie getransformeerd kan worden, wat de frictiekosten 
hiervoor zijn en hoe de frictiekosten plus de opzet van de nieuwe organisatie binnen 
de huidige subsidiekaders gerealiseerd kunnen worden.  

• Dit scenario past bij twee van de denkrichtingen die uit de sectoranalyse 
Amateurkunst naar voren is gekomen: integraal beleid (denkrichting B) en betere 
verbinding leggen tussen gemeente en het veld (denkrichting C). 

 
Uitwerking van de scenario’s zal in samenspraak met het UCK plaatsvinden. BMC zal de 
scenario’s vervolgens nader omschrijven en opnemen in de eindrapportage.  
Een reactie van het UCK op de eindrapportage zal integraal worden opgenomen als bijlage 
in het rapport.  
 
Het maken van een keuze voor een bepaald scenario ligt bij de politiek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 De sectoranalyse Amateurkunst is momenteel nog concept (15/01/18).  
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BIJLAGE 1 MEMO: PLANNING UITVOERING OPDRACHT 
 
Planning opdracht 
De planning van de uitvoering van de opdracht ziet er als volgt uit: 

• Donderdag 18 januari: (concept) memo met globale scenario’s ter voorbereiding op 
de werksessie met het UCK 

• Dinsdag 23 januari: werksessie met het UCK 
• Tot circa dinsdag 30 januari: verwerken van de informatie uit de werksessie  
• Na 30 januari: informatie teruglegkoppelen naar het UCK (nog af te stemmen hoe dit 

te doen: bij voorkeur in de vorm van een gesprek) 
• Circa 5 februari: oplevering conceptrapportage 
• Kort na 5 februari: bespreking conceptrapportage met de gemeente 
• Circa 12 februari: oplevering definitieve rapportage en toezending aan UCK voor 

reactie (de reactie van het UCK wordt als bijlage opgenomen in de eindrapportage 
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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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1.2.2 Op organisatorisch en financieel vlak 
  Organisatiebreed 

1. 3e bullet. Welke maatregelen zijn genomen, en wat is het effect? Brengen ze ook 
daadwerkelijk de inkomsten en uitgaven in balans? Wat is de winst daarvan (in euro’s)? 
 
Amateurkunst 

2. 1e bullet. Welke maatregelen, hoe krijgen die de kosten verder omlaag, wat is de winst 
daarvan (in euro’s)? 

3.1 Inleiding 

Winkel 
 

3. Zitten de doelstellingen die in het Plan van aanpak/Innovatieplan zijn beschreven, verwerkt 
in de begroting? 

3.2 toelichting op de begroting 
 

4. De totale kosten voor algemene overhead zullen dalen met 60.000. Dit komt door 
gereduceerde overhead en groei in primair proces. Wat omvat de groei van het primair 
proces, en wat is de winst daarvan? 

5. Alle bullets in dit hoofdstuk. Valt dat allemaal onder spoor 1 (zoals in de rapportage van 
Deloitte beschreven)? Hoe wordt dat ingevuld met 60.000 euro? Welke keuzes verwachten 
jullie te moeten maken? 

6. Pagina 5. In de grafiek lijken kosten voor dienstverbanden met 200K te dalen. Hoe is dat 
opgebouwd? 

3.4 Aanbod 
 

7. 1e alinea. In de tussenrapportage van 2017 wordt al gesproken van tijdelijke uitbreiding van 
inzet bij marketing en communicatie. Ook in deze alinea wordt dat aangehaald, hoewel het 
tijdelijke aspect hier niet meer benoemd is. Is de tijdelijke inzet structureel geworden? 
Hoeveel inzet is dit, tot wanneer is dit, en wat is de winst van de extra inzet? 

8. Tabel bereik in inschrijvingen. Waar is deze prognose op gebaseerd? Hoe zijn jullie aan deze 
deelnemersaantallen gekomen? Bij Digitaal en Fotografie bijvoorbeeld, stijgt het aantal 
deelnemers met 2. Dat is erg specifiek. 



9. Pagina 7. Omzetontwikkeling AK.  
Waar zijn deze cijfers op gebaseerd? Kost een cursus Digitaal 5000 euro? Waarom is er voor 
schrijven geen omzet terwijl er wel 30 inschrijvingen zijn? 

3.4.4 Winkel 
 

10. In de tabel begroting staat een bedrag van 405. In de begroting op pagina 3 staat 390. Wat is 
de verklaring van dit verschil? 
11. UCKafé. Dit draait quitte op directe kosten. Wat zijn de indirecte kosten van UCKafé? 
12. Samenwerking en dienstverlening aan DOMunder. Er zijn minder kosten doorbelast aan 
DOMunder. De omzetstijging van verhuur Domplein kon dit niet opvangen. Wat zijn nu de baten 
en lasten van dit samenwerkingsverband? 
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