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Betreft:  Verzoek Wet Openbaarheid van Bestuur 
 
 
Geachte burgemeester van Utrecht, geachte gemeentesecretaris, 
 
Zoals u weet heeft u besloten om de subsidie voor het Utrechts Centrum voor de Kunsten te stoppen 
per 1 augustus 2019. Dientengevolge zal de stichting zijn faillissement moeten aanvragen 
waarschijnlijk in de laatste week van juli 2019. De stichting is in 1998 opgericht door de 
burgemeester van Utrecht en wij vinden het onbegrijpelijk dat de gemeente geen enkele sociale en 
morele verantwoordelijkheid lijkt te voelen voor het centrum dat jaarlijks diensten verleent aan 7000 
cursisten en 23.100 leerlingen in 60 scholen in 38 sub-wijken van Utrecht. Het personeel van het 
UCK, de vakbonden en de OR zullen vijf verschillende rechtszaken bij verschillende rechtsinstanties 
tegen de gemeente gaan starten in de komende weken. 
 
Het UCK is opgericht vanuit het verlangen om amateurkunst (Gemeentelijke Muziek- en Dansschool / 
AVS met Theaterschool Utrecht / Artibus) en Cultuur op Scholen (IKV)  onder één stichting te 
brengen. Dat zou duidelijker, efficiënter en goedkoper zijn. De toenmalige deelnemers (waarvan een 
aantal nog steeds op het UCK werken) hadden destijds geen keus. 
Waarna ten gevolge van de splitsing van de financiën zowel Cultuur op Scholen als Amateurkunst nu 
weer uiteenvallen in meerdere (nu al 20)  verschillende initiatieven. En dat het voor de klant niet 
duurder moet worden maar daar waar cultuur dichter bij de mensen komt (wijken) het juist goedkoper 
zou moeten worden aangeboden. Met daarbij de wens  of gedachte dat dit efficiënter, duidelijker is 
en de kwaliteit in stand moet blijven. 

Dit kan ons inziens alleen maar door de arbeid goedkoper te maken en dus nog meer te werken met 
vrijwilligers en onderbetaalde ZZP’ers.  Wat in tegenspraak is met de fair-practice code die de 
overheid ambieert voor de cultuursector. Kortom zowel het personeel dat in de nieuwe initiatieven als 
ZZP’er aan de slag kan (veelal docenten) als de mensen voor wie het hier eindigt zijn altijd de dupe 
van dit veranderende beleid waarbij de gemeente zich afkeert van deze werknemers die tot voor kort 
nog met volle energie zich inzette voor Amateurkunst of Cultuur op scholen. Waarom laat de 
gemeente deze mensen volledig in de kou achter en voelt zij zich op geen enkele manier 
verantwoordelijk.  
 
Wij hopen dat uw wethouder mevr. Klein op zeer korte termijn met een voorstel komt om ons in ieder 
geval de wettelijke transitievergoeding te betalen. Velen van ons werken al vele jaren met veel passie 
voor de cultuursector van Utrecht en het lijkt ons dan toch het minst dat u ervoor zorgdraagt dat wij 
de wettelijke transitiekosten krijgen. Als er een overeenkomst komt dan zullen wij de rechtszaken 
uiteraard intrekken. 
Voor de voorbereiding van een van de rechtszaken verzoek ik u mij de volgende 
informatie/documenten te verstrekken: 

1. De gespreksverslagen tussen de gemeente en de directie UCK dan wel de RvT-UCK in de 
periode 2012-2018; 

2. Relevante beleidsstukken, notities, verslagen, e-mails waaruit blijkt welke opdracht de 
gemeente aan het UCK geeft met name op het vlak hoe de subsidie moet worden besteed 
in de periode 2012-2018; 






