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Voorstel

1. Een subsidie te verlenen van maximaal € 56.244,10 per jaar voor 2019 en 2020
aan Stichting Regionaal Instituut voor Cultuur- en Kunsteducatie (RICK) voor het
uitvoeren van het programma DOEN! Cultuureducatie met kwaliteit in Midden-
Limburg, regio West.

2. RICK informeren middels bijgevoegde subsidiebeschikking over het jaar 2019.

Inleiding
In het collegebesluit d.d. 18 oktober 2016 heeft u adhesie betuigd aan de uitvoering van
het programma Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) in de regio Midden-Limburg voor de
jaren 2017 t/m 2O2O. Deze regeling wordt gefinancierd met € 1,10 per inwoner en is voor
50o/o afkomstig uit rijksmiddelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie en voor 5Oo/o uit
een matchingssubsidie door de provincie Limburg. Er is afgesproken dat de financiële
middelen welke de provincie beschikbaar stelt voor de regio Midden-Limburg west
(gemeenten Leudal, Nederweert en Weert) via de gemeente Weert worden doorgezet naar
de penvoerder; RICK.

Beoogd effect/doel
Door extra aandacht in het onderwijs voor cultuureducatie krijgen leerlingen in PO en VO
de mogelijkheid om zijn lhaar talenten optimaalte benutten. Het programma DOEN!
Cultuureducatie met kwaliteit doet dit vanuit de visie dat cultuureducatie deel uitmaakt
van de integrale ontwikkeling van kinderen en onlosmakelijk verbonden is met de
gewenste 2 lste- eeuwse vaardigheden.

Argumenten
1.1 DOEN! Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) draagt bij aan de ontwikkeling van

kinderen
Om dit te bereiken is er in het eerste programma CmK 2013-2016 door de provincie
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Limburg, met instemming van alle betrokken partijen, voor gekozen om SIEN
(Scholen In Een Netwerk) aan te wijzen als penvoerder voor de hele provincie
Limburg, exclusief Maastricht. Na evaluatie van deze eerste periode is eruoor gekozen om
het tweede programma CmK 2017-2020 te werken met regionale penvoerders. Van de zes
provinciale penvoerders hebben RICK (Weeft) en ECI (Roermond), in overleg met het
onderwijs, gezamenlijk het programma voor Midden-Limburg opgesteld.

1.2 DOEN! kan rekenen op draagvlak bij het onderwijs , de culturele instellingen en de
overheden.

Over deze aanpak én over de reservering van de rijks- en provinciale middelen is

een intentieverklaring d.d. 6 juni 2016 overeengekomen tussen het ministerie van
OCW, de provincie Limburg en de zes gemeenten waarbinnen een penvoerder is

aangewezen (bijlage 2). De aanvraag naar het Fonds voor Cultuurparticipatie is door
penvoerders bij het Fonds voor Cultuurparticipatie ingediend en op 3l januari 2017
gehonoreerd door het Fonds voor Cultuurpafticipatie.

1.3 DOEN! wordt betaald uit riiks- en provinciale middelen
De financiering van de uitvoering van het programma CmK gebeurt door inzet van rijks-
en provinciale middelen. In totaal is hiervoor jaarlijks € 1,10 per inwoner beschikbaar in

de periode 2O|7-2O2O. Voor de regio Midden-Limburg West betekent dit een bijdrage van
e 1t2.488,20 per jaar. Hiervan wordt 50Vo (= € 56.24q,10) per jaar beschikbaar gesteld
door het rijk en 50o/o door de provincie Limburg. Aangezien de provincie geen directe
subsidierelatie kan aangaan met de penvoerders, zijn de gemeenten ingeschakeld om
deze relatie aan te gaan. Voor de middelen bedoeld voor de gemeenten Leudal,
Nederweert en Weert zet de gemeente Weert de middelen door naar penvoerder RICK.
Met de provincie is afgestemd dat daaruoor een bestuurlijk verzoek voor het doorzetten
van deze provinciale middelen wordt gedaan (zie bijlagen). Eveneens is afgesproken dat
de beschikkingen voor een periode van vier jaar voor het beschikbaar stellen van deze
middelen, jaarlijks door de gemeente worden afgegeven aan de penvoerder.

2. Subsidiebeschikkingen 2019 en 2020
In de beschikking staan de afspraken met betrekking tot het beschikbaar stellen van de
subsidie, de verplichtingen en de verantwoording en de vaststelling. Bijgevoegd treft u de
beschikking in concept over het jaar 2019. De beschikking voor het jaar 2020 wordt pas

verzonden op het moment dat de provinciale financiële middelen over zijn gemaakt naar
de gemeente Weert, naar verwachting in januari 2020.

Kanttekeningen en risico's
In de regeling is overeengekomen dat de inhoudelijke en financiële verantwoording door
de penvoerder wordt afgelegd aan het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit betekent dat
eventuele risico's, althans voor de gemeente, daarmee zijn afgedekt. In de jaarlijkse
beschikking aan de penvoerder wordt het voorbehoud gemaakt dat de gemeente pas
subsidie kan verlenen nadat de bijbehorende gelden zijn ontvangen van de Provincie
Limburg én door de penvoerder is voldaan aan de opgelegde verplichtingen.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De financiering van de uitvoering van het programma CmK gebeurt door inzet van rijks-
en provinciale middelen. In totaal is hiervoor jaarlijks € 1,10 per inwoner voor de periode
2OI7 t/m 2020 beschikbaar. In de gemeentelijke begroting is rekening gehouden met
zowel de ontvangst als de doorbetaling van € 56.244 per jaar in 2019 en 2020.

Duurzaamheid
N.v.t.

Uitvoering/evaluatie
Conform de afspraken met de penvoerder, de provincie en de gemeente wordt twee maal
per jaar geëvalueerd. Indien blijkt dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals
gesteld door het Fonds voor Cultuurparticipatie, de provincie en de gemeente Weert kan
de subsidie lager worden vastgesteld.
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Communicatie/ participatie

Tweemaal per jaar zal er overleg over de voortgang plaatsvinden met de penvoerder
RICK, waarbij ook de provincie Limburg geïnformeerd wordt. Eén keer per jaar is er
overleg met de gemeente Roermond, gemeente Weert, penvoerder ECI en penvoerder
RICK. De andere keer in het jaar vindt er een overleg plaats met alle gemeentes in
Midden-Limburg en penvoerders ECI en RICK. Tevens nemen zowel de penvoerders als de
gemeente deel aan het provinciale platform cultuureducatie Limburg.

Overleg gevoerd met

Intern:
M.L. Rosbergen, juridisch adviseur
P. Vos, financieel adviseur
M. van de Ven, beleidsadviseur OCSW

Extern:
K. Reijntjens, beleidsadviseur provincie Limburg
S. Duprée, beleidsadviseur gemeente Roermond

Bijlagen:

1. Collegebesluit m.b.t. adhesieverklaring d.d. 18 oktober 2016
2. Intentieverklaring ministerie OCW, provincie Limburg en gemeenten waar

penvoerder zijn aangewezen d.d. 6 juni 2016
3. Bestuurlijk verzoek aan de provincie Limburg
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