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Adhesieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2017-2020

Voorstel

Instemmen met de adhesieverklaring voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het
pri mair onderwijs 2OL7 -2020

Inleiding

Met het einde van de huidige periode van Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 in
zicht, is de nieuwe subsidieregeling 20L7-2O20 bekend gemaaK door het Fonds voor
Cultuurparticipatie: http://www.Cultuurparticipatie.nllsubsidies/cultuureducatie-met-
kwaliteit-20 17-2020. html
De regeling is gericht op deskundigheidsbevordering van het primair onderwijs, om het
onderwijs zelf meer in staat te laten zijn cultuur-educatieve programma's te definiëren en
uit te voeren.
De nieuwe regeling, welke per 1 januari 2017 ingaat, betekent een verandering van
aanpak in de provincie Limburg. In de huidige regeling was de stichting Cultuurpad, het
uitvoeringsorgaan van SIEN (Scholen in een Netwerk), de door de provincie aangestuurde
penvoerder.
In overleg met de betrokken partners (onderwijs, culturele veld, provincie Limburg en
gemeenten) is voor de periode 2017-2020 gekozen voor een regionale aanpak. De
intentieverklaring om te komen tot deze nieuwe aanpak is ondertekend op 6 juni 2016 (zie
bijgevoegd). Daarin zijn zes centrale gemeenten als knooppunten voor de regionale
uitvoering erkend (Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen, Venlo, Roermond en Weert).
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Beoogd effect/doel

De adhesieverklaring dient als ondersteun¡ng van de subsidieaanvraag 2OL7-2020, welke
door de penvoerder bij het Fonds voor Cultuurparticipatie wordt gedaan.
Als penvoerder voor de regio Midden-Limburg West, - de gemeenten Leudal, Nederweert
en Weert -, is in overleg met de betrokken partners de stichting Regionaal Instituut voor
Cultuur- en Kunsteducatie (Rick) aangewezen. De marktplaats Ku+Cu (onafhankelijke
businessunit binnen Rick) voert het penvoerderschap uit. De penvoerder draagt de zorg
voor de subsidieaanvraag bij het Fonds voor Cuftuurparticipatie en de besteding van de
financiële middelen in overleg met alle betrokken partners.
De beschikba re financiële middelen :

a) van de provincie Limburg heeft de stichting Rick een eenmalige bijdrage
ontvangen van € 10.000 om een gedegen en gedragen subsidieaanvraag 2017-
2020 aan het Fonds voor Cultuurparticipatie te schrijven voor de regio Midden-
Limburg west. Deze aanvraag moet uiterlijk 17 oKober a.s. bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie worden ingediend;

b) uit de subsidieregeling van het Fonds voor Cultuurparticipatie is jaarlijks € 0,55
per inwoner beschikbaar. De provincie Limburg heeft in deze regeling als taak om
de gemeenten kleiner dan 90.000 inwoners financiëel te ondersteunen. Door de
provincie Limburg wordt het door het Fonds beschikbaar gestelde subsidiebedrag,
- althans voor de kleinere gemeenten -, gematched metJaarllJks eveneens € 0,55
per inwoner.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er zijn op dit moment geen financiële gevolgen voor de gemeente Weert.
In de intentieverklaring van 6 juni 2016 is de gemeente Weert erkend als een van de zes
provinciale knooppunten. Dit betekent dat, na positieve besluitvorming m.b.t. de
subsidieaanvraag 20L7-2020, de gemeente de middelen ontvangt voor de regio Midden-
Limburg west, en verantwoordelijk is voor het doorzetten van die middelen naar de
stichting Rick.

Uitvoering/evaluatie
Onderdeel van de subsidieaanvraag is het organiseren van de betrokkenheid van de
gemeenten in de regio en het monitoren van de uitgaven van de regionale middelen.
De penvoerder, stichting Rick, legt een inhoudelijke en financiële verantwoording af in een
jaarlijkse rapportage aan het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Comm unicatie/ participatie

Door de provincie Limburg is het platform Cultuureducatie Limburg geformeerd. Dit
platform bestaat uit alle regionale penvoerders, de zes centrale gemeenten, de
kennisgemeenschap SIEN (de onderwijsstichtingen), het Masterplan Lirriburg DOOR!, het
Huis voor de Kunsten Limburg en de provincie Limburg. Het platform richt zich op
kennisdeling, monitoring, ondersteuning en afstemming met en ten behoeve van het
Fonds voor Cultuurparticipatie en het Ministerie van OCW,

Overleg gevoerd met

Intern:
- Patricia Vos, afdeling financiën
- Marianne van de Ven, afdeling OCSW

Extern:
- Emile Florack, stichting Rick
- Norbert Leurs, penvoerder Ku&Cu
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Bijlagen
- Intentieverklaring d.d. 6 juni 2016
- Adhesieverklaring
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GEMEENTE vvEERT

Stichting Regionaal Instituut voor Kunst- en
Cultuureducatie (RICK)
Postbus 282
6000 AG WEERT

Weert, 18 oKober 2016

Onderwerp
Ons kenmerk

Adhesieverklaring voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit
20L7-2020
zlL6/0288s7

Beste meneer, mevrouw,

adhesieverklaring
In de collegevergadering van 18 oktober 2016 heeft ons college besloten adhesie te
betuigen aan:
1. de door de provincie Limburg, in overleg met de deelnemende gemeenten en de

penvoerders, gegeven opdracht om het penvoerderschap van de Deelregeling
Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 in de regio Midden-Limburg west, - voor de
gemeenten Weert, Nederweert en Leudal -, uit te voeren door uw stichting;

2. het, na positieve besluitvorming, doorzetten van de financiële middelen bestemd voor
de regio Midden-Limburg west naar uw stichting;

3. de afspraken met betrekking tot de bij de penvoerders gelegde verantwoordelijk-
heden rond de inhoudelijke en financiële afhandeling en de verslaglegging van deze
regeling.

Bovenstaande adhesieverklaring is afgegeven ter ondersteuning van de subsidieaanvraag
2017-2020, welke door uw stíchting wordt ingediend bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethoude

M.H.F. pen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) : Colleg d.d. 18 oktober 2016

Wilhelm¡nas¡ngel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weeft

Telefoon: 14 A495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website : www. weert. n I - Twitter : www.twitter. com/gemeenteweert
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TNTENTIEVERKLARING reservering middelen voor projecten en programma,s ¡n het
kader van het programma "Ci¡ltuureducatie met Kwaliteit in het'prlñrair onderwiJs,

Part¡jen
De Minister van Onderwljs, Cultuur en Wetenschap, dr. Jet Bussemaker (hierna te noemen: de
minister),

en

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht, Heerlen, Sittard-
Geleen en Venlo namens deze, wethouders Mieke Damsma, Barry Braeken, ¡or¿y clemens,
Noêl Lebens en Jos Teeuwen (hlerna te noemen: de gemeente);

en

Het College van.Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, namens deze, Gedeputeerde
Ger Koopmans {hlerna te noemen: de provlncie Límburg);

Overwegende dat
. Partüen de versterking van de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs door

verschillende overheidslagen van belang achten;. Partiien in bestuurlljlt overleg zijn overeengekomen dat Cultuureducat¡e met Kwaliteit
2017-202A inzet op:

Verdieping van wat in 2013-2016 is gerealiseerd op het gebied van cultuureducaHe
in het primair onderwijs en het vergroten van het aantal deelnemende scholen.
Betere veranl<ering en eÌgenaarschap scholen door bijvoorbeeld:

. o Financieel commitment van de betrokken scholen;
o Professlonalisering van dlrecHe en (vak)leerkracht, daarnaast heeft de

school in het HR-beleid aandacht voor de rol de cultuurcoördinator;
o Invulling cultuuronderwljs vastgelegd ln schoolplan 2020.

samenwerklng met lerarenopleldingen en het kunstvakonderwijs ten behoeve van
deskundig heidsbevorderlng;
Afqpraken over afstemming en samenwerking tussen school en culturele omgeving
(zowel professioneel als amãteur);
Ru¡mte voor ontwikkelingl procesgericht werken en het verbínden van vakken;
Aandacht voor kennisdellng in netwerken van scholen en tussen culturele
instelllngen.

Partijen elk een eigenstandige verantwoordelijkheid ten aanzien van de versterking van de
kwallteit van cultuureducatie hebben;
PartiJen door middel van matchlng een gewenste ontwlkkeling willen st¡muleren, bovenop
de basistaak van de verschillende overheidslagen;

Spreken het volgende af
1. De Minister bevordert dat het Fonds voor Cultuurparticipatie een subsidieregeling' Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkelt op basis van de uitgangspunten zoãls -

geformuleerd onder'overweglngen,;
2- De gemeenten Venlo, Maastr¡cht, Heerlen en s¡ttôrd-Geleen en de Provincle Limburg

zijn voornemens het genoemde bedrag in blJlage 1 blj deze inten$everklarlng te
matchen.

3' De zes centrale gemeenten en de Provincie Llmburg zijn erkend als knooppunten voor
de regionale uitvoering van Cultuureducat¡e met Kwaliteit 2017-202A in de'provincie
Llmburg. De zes centrale gemeenten ziJn: Venlo, Maastr¡cht, Heerlen, Sittaid-Geleen,
Roermond en Weert.

4. De bijlagen te erkennen als ultgangspunt voor de realisering van de reglonale
uitvoering van Cultuureducatie met Kwaliteit 2OL7-Z0ZO in Limburg.
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Ondertekend ln tweevoud, Op 6 junl 2016 te Den Bosch,

De MlnlstFr van OrdÊ_n¡vfis, Cultuur en Wetenschap

J. Bussemaker

Het Coilege van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Venlo, Maastricht Heerlen
en Slttard-Geleen, rrönrens deze,

Mevr. Mieke Damsma,

Dhr. Noël huBnt

Dhr. Barryrdraeken

Dhr. Jos Teeuwen

en Het College va¿ Gedepptetl(de Staten van de provhcle Límburg, namens deze,

en namens deze,

Dhr. Gabrlëls

(
{

Dhr,

En
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Eiilage f., nratchingsbedl'agen R¡jk t.b.v. Cultuureducatie ¡rret l(waliteit ZOIZ-ZoZo inde provincie Limburg en steden Maastricht, Heerlen, s¡tm"a--cãiàen cn vento

fnwonertal
Januari

20161

Eedrag
per

¡nwoner
Matchingebedrag

Limburg 712.slg 0,55 € 391.880

Heerlen 87.452 0,55 € 48.099
Maastricht 122.538 0,79 € 96.80s

Sittard-Geleen 93.55s 0,55 € 51,455
Venlo 100.373 0,55 € 55.205

1 Bevolklngsontwikkellng; regto per maand van het CBS, januar¡ 2016.



Biilagc 2. Cultuured ucatie met Kwaliteit 201 7-2020. LiEb urg

De kracht van de regiol Dit door de Raad voor Cultuur geadvíseerd uitgangspunt voor de vormgeving van
het cultuurbeleid neemt Limburg zich ter harte. De krachl van de regio manifesteert zich in Oe dbor dã
betrokken partners in Limburg (overheden, ondenrvijs en culturele veld) voorgestelde voortgang van
Cultuureducatiê met Kwalitelt voor de periode 2017-202A. Dit is gebaseerd op gesprekken met de co-
financierende gemeenten, gemeente Roermond en Weert, de kleinere gemeenten, werkbezoeken op
basiescholen en gooprokkon met uitvoordors cn bestuurders uit het culturcle veld. Samen zijrr we toi de
onderstaande aanpak voor Cultuureducatie met Kwaliteit voor de periode 2017-202A in Limburg
gekomen.

Onder toezeggíng van matching van de Rijksgelden door de Provincie Limburg en de grole gemeenten
Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Venlo, stelt Limburg een regionale aanpak voor als híerns
aangegeven. Provlncie Limburg staat hierin garanl voor Roermond en Weert en ook voor de kleinere
gemeenten.

Daarbij verdelen de partners de verantwoordelijkheden als volgt:

Provincie Limburg
- Matchen van RiJksgelden voor Roermond, Weert en de overige kleinere gemeenten t.b.v. de

betreffende regio's.

- Organiseren van en deelnemen aan Platform Cultuureducatie Limburg. Dit Platform bestaat uit alle
regionale penvoerders, de zes centrale gemeenten, de kennisgemeenschap SIEN (de
onderwijsstichtingen), Masterplan Muziekonderwijs Limburg DOOR!, het Huis voor de Kunsten
Limburg en de Provincie Limburg. Het Platform rlcht zich op kennisdeling, monitoring,
ondersteuning en afstemming met en ten behoeve van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het
Mlnisterle van OCW.

./

Regio Verantwoordel ijke overheid
organlseren regionale
aanpak

Penvoerder culturele
instelling

Financieel matchende
overheid

Maastricht e.o. Maastricht penvoerder aangedragen

door Gemeente
Maastdcht + Provlncie
Limburg voor kleinere
gemeenten

Heerlen e.o. Heerlen penvoerder aangedragen

door Gemeente

Heerlen + Provincie Limburg
voor kleinere oemeenten

Sittard-Geleen

e.o.

Sittard-Geleen penvoerder aangedragen

door Gemeente
Sittard-Goleen + Provincie
Limburg voor kleinere
gemeenten

Roermond en

Weert e.o.

Roermond en Weert in

samenwerking met Provincie

Limburs

penvoerder aangedragen
door Gemeente

Provincie Limburg totaal

Venlo e.o. Venlo penvoerder aangedragen
door Gemeento

Venlo + Provineie Limburg
voor kleinere oemeenten
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Gemeenten
- Organiseren penvoerderschap voor hun regío.
- organiseren betrokkenheid van de kreinere gemeenten ín hun regio.' Matchen van Rijksgelden door Maastricht, Heerlen, slttard-Geleen en Venlo t.b.v, hun regio.- Deelnemen aan platform Cultuureducatie Limburg.

Penvoerders
- lndienen van een aanvraag bij het Fonds voor cultuurpartícípatie vóér de in de regelíng gestelde

uiterste indieningsdatum.
- Zorgdragen voor de totstandkoming van concrete samenwerking tussen ondenvijs en culturele veld

in hun regio.
- Afleggen van verantwoording aan het Fonds voor curtuurpartícipatie.- Deelnemen aan platform Culluureducafle Limburg,

De Limburgse partners hanteren daarbÍj ats rode draad voor de inhoud van de aanvrag€nl- De implementatie van doorga.ande leerlijnen in het primafr onderwijs voor cultuureducatie
ontwikkeld door het onderwijs en cultuiele veld. 

- )

- Het kind, dat culluureducalie op school krijgt, moet centraal staan.
- Het vanaf de start van het programma cMK2017-2020 ínhoudelijk en organisatorisch betrekkenvan het Limburgse culturele veld bij cultuureducatie in hÀifrimåir ono"i,v¡s. - -. ' - --' :

- Hogere deelname van het aanlal scholen aan het programma CMK.
- De aandacht voor de aanstuiting tussen binnen en buitenschoolse doorlopende leerlijnen voorcultuureducatie.
- De verbinding met het Masterpran Muziekonderwijs Límburg DooRr.
- De aandacht voor de aansruiting tussen primair en mídderbaar onderwijs.
- De duurzame en concrete samenwerking met de diverse onderwijs en kunst vakopleidingen inLimburg.

Sftard-
Geleen

I

2

Venlo

Heerlen Maastricht

Roermond

Weeñ


