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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 Weeft, 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 ondersteuníng van de subsidieaanvraag
2OL7-2O2O, welke door uw stichting wordt ingediend bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en

M.H.F. pen
gemeentesecretaris
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Adhesieverklaring Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 20L7-2020

Voorstel

Instemmen met de adhesieverklaring voor de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het
primair onderwijs 2Ol7 -2020

Inleiding

Met het einde van de huidige periode van Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2016 in
zicht, is de nieuwe subsidieregeling 20t7-2020 bekend gemaakt door het Fonds voor
Cultuurparticipatie: http://www.Cultuurparticioatie.nl/subsidies/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 20L7-2020 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 ondersteuning van de subsidieaanvraag 20L7-2020, 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 Cultuurparticipatie en de besteding van de
financiële middelen in overleg met alle betrokken partners.
De besch i kba re fi na nci ë le mi ddel en :

a) van de provincie Limburg heeft de stichting Rick een eenmalige bijdrage
ontvangen van € 10.000 om een gedegen en gedragen subsidieaanvraag 20t7-
2020 aan het Fonds voor Cultuurparticipatie te schrijven voor de regio Midden-
Limburg west. Deze aanvraag moet uiterlijk 17 oktober 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 met jaarlijks 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.

UiWoering/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 DOORI, 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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