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Onderwerp

Voortzetti ng com bi natiefu nctiona ris cu ltu u rcoach Stichti ng Rick.

Voorstel
1. Een subsidie te verlenen aan Stichting Rick van maximaal€12.400,- voor het realiseren

van 0,62 fte combinatiefunctionaris cultuurcoach voor de periode van 1 september
2018 tot en met 31 augustus 2019.

2. De afspraken met Stichting Rick over de combinatiefunctionaris cultuurcoach opnieuw
te verlengen middels het aangaan van bijgaand addendum op de
sa menwerki ngsovereenkomst.

3. Wethouder Gabriels te machtigen tot het onderLekenen van het addendum.

Inleiding

Op 20 oktober 2015 is besloten (BW-besluit 8888) om in te stemmen met de
samenwerkingsovereenkomst Brede Impuls Combinatiefuncties met de Stichting Rick voor
de periode l september 2015 tlm3L augustus 2016 (schooljaar 2015-2016). In navolging
hiervan is de overeenkomst met Stichting Rick verlengd voor het schooljaar 2Ot7-2078 en
ook voor het schooljaar 2018-2019 is continuering van deze overeenkomst gewenst.

Naar aanleiding voorgenoemde besluiten is de combinatiefunctionaris cultuurcoach actief
op het terrein van cultuureducatie in het primair onderwijs.

Het afgelopen schooljaar heeft de inzet van de cultuurcoach tot veel goede resultaten
geleid met een groot bere¡k onder de Weerter basisscholen (zie bijgevoegd
evaluatieverslag 2017-2018). Om aandacht te kunnen blijven geven aan cultuureducatie
in het primair onderwijs is voortzetting van de cultuurcoach gewenst.

Beoogd effect/doel
Met het nemen van dit besluit worden de werkzaamheden van de cultuurcoach bij
Stichting Rick gecontinueerd. Dit met het doel cultuureducatie te stimuleren onder
kinderen.
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Argumenten

t.t De gemeente vindt cultuureducatie in het primair onderwijs belangriik
d in aanrakinE komen met diverse-vormeR van eultuur-draa

aan de ontwikkeling van het kind. De cultuurcoach is een belangrijke spil bij de
organisatie en het aanbod van een divers cultuurprogramma binnen de primair
of lqerwuSrnsteilrf rgef r.

!.2 Continuering van de cultuurcoach is gewenst.
De inzet van de cultuurcoach is succesvol en wordt positief ontvangen door het
onderwijs.

2. De inzet van de cultuurcoach sluit aan bij gestelde ambities.
De inzet van de cultuurcoach sluit aan bij datgene waarvoor de regeling Brede
Impuls Combinatiefuncties is bedoeld. En is in lijn met het gemeentelijke beleid (Let's
Move! 2011 e.v., vastgesteld door de raad op 6 juli 2011).

3. Het ondertekenen van een addendum valt onder de bevoegdheid van de burgemeester.
Voorstel is om wethouder Gabriels tc machtigcn tot hct ondertekenen van het
addendum.

Kanttekeningen en risico's

Bijgaand addendum (Addendum III Combinatiefunctionaris Cultuurcoach 2018-2019) dient
door beide partijen voor akkoord te worden getekend.

In de periode september 2018 tot en met juni 2019 wordt het beleid combinatiefuncties
herijkt. Doel is het opnieuw bepalen van een gemeentelijke visie en doelen, met hieraan
gckoppcld dc inzet van combinatiefunctionarissen. Streven is om met ingang van
schooljaar 2OL9-2O2O de combinatiefunctionarissen op 'nieuwe wijze' in te zetten. De
functie cultuurcoach maakt onderdeel uit van deze heroriëntatie.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Continuering van de cultuurcoach (0,62 fte) voor het schooljaar 2018-2019 (1 sept. 2018
tot cn mct 31 aug. 2019) betekent een gemeentelijke bijdrage van € 12.400,-.

Dekking
De gemeentelijke subsidie van € L2.400,- komt ten laste van het budget
combinatiefuncties (€ 4.t33,- in 2018 en € 8.267,- in 2019). Continuering van de
cultuurcoach is in dit budget voorzien. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de
begroting 2019.

Uitvoering/evaluatie

Dè cultuurcoach is in diénst bij Sticltting Riek.

In samenwerking met het basisonderwijs in Weert wordt een maatwerkprogramma per
school opgesteld waarin cultuureducatie voor de diverse groepen (1 tot en met B) is
opgenomen. Scholen geven daarbij zelf aan waar wensen en behoeften liggen, de
cultuurcoach adviseert en zorgt voor de organisatie en uitvoering van activiteiten.

Voor 1 maaft 2019 levertde cultuurcoach een tussenevaluatie in bij de gemeente. U¡terlijk
1 september 20L9 wordt een definitieve evaluatie van werkzaamheden ingediend, inclusief
de aanvraag voor de subsidievaststelling.
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In de definitieve evaluatie wordt inhoudelijk verslag gedaan van de werkzaamheden en
het totaal aantal uren dat is besteed. Tevens wordt inzichtelijk gemaakt welke scholen,
groepen en hoeveel leerlingen zijn bereikt.

Comm unicatie/ pa rticipatie

Stichting Rick wordt door middel van bijgevoegde beschikking op de hoogte gesteld van
uw besluit.

Overleg gevoerd met

Intern:

W. Truyen (beleidsadviseur OCSW)
M. van de Ven (beleidsadviseur OCSW)
P. Vos (beleidsadviseur Financiën)

Extern:

N. Leurs (Stichting Rick)
J. van Tuel (Stichting Rick)

Bijlagen

1. Evaluatie werkzaamheden en resultaten cultuurcoach schooljaar 2Ot7-20L8
(tussentijdse eval uatie)

2. Addendum III combinatiefunctionaris Rick 2}t8-20t9
3. Beschikking subsidieverlening Stichting Rick combinatiefuncties 2018-2019
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