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Onderwerp

Voorzetting bijdrage combinatiefuncties KU+CU 2018-2019

Voorstel

1. Een subsidie te verlenen aan Stichting Rick van maximaal€ 19.600,- voor uitvoering
van KU+CU activiteiten voor de periode 1 september 2018 tot en met 31 augustus
20t9 .

2. De afspraken met Stichting Rick over de bijdrage vanuit de combinatiefuncties voor
KU+CU activiteiten opnieuw te verlengen middels het aangaan van bijgaand addendum
op de samenwerkingsovereenkomst.

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

Inleiding

Op 20 oktober 2015 is besloten (BW-besluit BBBB) om in te stemmen met de
samenwerkingsovereenkomst Brede Impuls Combinatiefuncties met de Stichting Rick voor
de periode l september 2015 t/m 31 augustus 2016 (schooljaar 2015-2016). In navolging
hiervan is de overeenkomst met Stichting Rick verlengd voor het schooljaar 20L7-20t8 en
ook voor het schooljaar 2Ot8-2019 is continuering van deze overeenkomst gewenst.

Naar aanleiding van voorgenoemde besluiten is KU+CU onderdeel van het gedachtegoed
combinatiefuncties cultuur. Voorheen fungeerde KU+CU voornamelijk als'markplaats'
waar vraag en aanbod (onderwijs en cultuuraanbieders) werden gekoppeld. Sinds
schooljaar 2077-2OtB is deze functie losgelaten en is vanuit KU+CU, mede door de
bijdrage combinatiefuncties, invulling gegeven aan het ontwikkelen van activiteiten
rondom het'Graaf van Horne' jaar. In gezamenlijkheid met de culturele partners van
KU+CU (Munttheater, Erfgoedcluster, Bibliocenter, Rick) zijn deze activiteiten ontwikkeld
en uitgevoerd.
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Beoogd effect/doel
Met het nemen van dit besluit wordt de bijdrage van de combinatiefuncties aan KU+CU
gecontinueerd. Dit met als doel in schooljaar 2018-2019 conceptontwikkeling te realiseren
en activiteiten uit te voeren in het kader van cultureel bewustzijn voor de doelgroep groep
1 tot en met 4 (onderbouw).

Argumenten

L.t De gemeente vindt cultuureducatie in het primair onderwijs belangrijk.
Het op jonge leeftijd in aanraking komen met diverse vormen en thema's van cultuur
draagt bij aan de ontwikkeling van het kind. KU+CU is een belangrijk
ontwikkelplatform waarbinnen activiteiten worden georganiseerd/uitgevoerd.

1.2 Continuering van KU+CU is gewenst.
KU+CU ondersteunt veel scholen en is hiermee een belangrijk onderdeel van de
cu ltuu rinfrastructu u r.

2. KU+CU 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 te machtigen tot het ondertekenen van het
addendum.

Kanttekeningen en risico's

Bijgaand addendum (Addendum III Combinatiefuncties KU+CU 2018-2019) dient door
beide partijen voor akkoord te worden getekend.

In cle periode september 2018 tot en met juni 2019 worclt het beleicl combinatiefi¡ncties
herijkt. Doel is het opnieuw bepalen van een gemeentelijke visie en doelen, met hieraan
gekoppeld de inzet van combinatiefunctionarissen. Streven ¡s om met ingang van
schooljaar 2079-2020 de combinatiefunctionarissen op'nieuwe wijze' in te zetten. De
bijdrage aan KU+CU vanuit de combinatiefuncties maakt onderdeel uit van deze
heroriëntatie.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Continuering van de bijdrage aan KU+CU voor het schooljaar 2018-2019 (1 sept. 2018 tot
en met 31 aug. 2019) betekent een gemeentelijke bijdrage van € 19.600,- (€ 6.533,- in
2018 en € t3.067,- in 2019). Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de begroting
2019.

Dekking
De gemeentelijke subsidie van € 19.600,- komt ten laste van het budget
combinatiefuncties. Continuering van KU*CU is in dit budget voorzien.

Uitvoering/evaluatie

KU+CU is ondergebracht bij Stichting Rick, maar krijgt vorm en inhoud door de
samenwerking van de vier partners van KU+CU (Munttheater, Bibliocenter, Erfgoedcluster
en Rick).
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Uiterlijk 1 maart 2019 wordt een tussenevaluatie over de verrichte werkzaamheden
binnen KU+CU ingediend bij de gemeente. Uiterlijk 1 september 2019 wordt een
definitieve evaluatie van werkzaamheden ingediend, inclusief de aanvraag voor
subsidievaststelling. In de definitieve evaluatie wordt inhoudelijk verslag gedaan van de
werkzaamheden, het totaal aantal uren dat is besteed en wordt inzichtelijk gemaakt welke
scholen, groepen en hoeveel leerlingen zijn bereikt.

Communicatie/ partici patie

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

Overleg gevoerd met

Intern:

Marianne van de Ven (senior beleidsadviseur OCSW)
Patricia Vos (beleidsadviseur Financiën)
Roel Deneer (beleid coördinator OCSW)

Extern:

N. Leurs (Stichting Rick)

Bijlagen

1. Addendum III Combinatiefuncties KU+CU 2018-2019
2. Beschikking Subsidieverlening Stichting Rick KU+CU 2}t8-20t9
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