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B&W-advies: Subsidieaanvraag provinciale regeling 'Cultuur aan de basis' 2 0 1 7 - 2 0 2 0

Advies:
1. Bij de provincie de subsidieaanvraag indienen voor C 4 0 . 2 7 2 , - (C 1 0 . 0 6 8 , - per jaar) op basis van de regeling
'Cultuur aan de basis' 2 0 1 7 - 2 0 2 0 , bestemd voor een programma van cultuureducatieve activiteiten op alle
basisscholen in onze gemeente;
2. Naar de provincie verklaren dat wij net als in voorgaande periode de jaarlijkse subsidie (C 10.068,-) matchen
door een gedeelte van de subsidie aan ZINiN bibliotheek te oormerken voor dit doel, weliswaar onder
voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse gemeentelijke begroting;
3. In de beschikking aan het Platform Cultuureducatie opnemen dat de subsidie jaarlijks door ons wordt
doorgegeven gedurende de periode 2 0 1 7 - 2 0 2 0 en dat deze stopt bij beëindiging van de regeling.
Besluit B en W:
Korte samenvatting:
De provincie Overijssel stelt opnieuw een subsidieregeling 'Cultuur aan de basis' beschikbaar. Net als de
afgelopen periode is deze regeling bedoeld voor een programma van cultuureducatieve activiteiten op alle
basisscholen.
De gemeente is de aanvrager van de subsidie; deze wordt jaarlijks doorgegeven aan het Platform
Cultuureducatie. De gemeente moet daarnaast een zelfde bedrag matchen bestemd voor dit doel.
Aanleiding:
Net als in de voorgaande periode 2 0 1 3 - 2 0 1 6 stelt de provincie ook voor 2 0 1 7 - 2 0 2 0 middelen beschikbaar voor
cultuureducatie in het basisonderwijs. De subsidie wordt verstrekt voor:
1. Een aanbod cultuureducatieve activiteiten voor het basisonderwijs;
2. Activiteiten met betrekking tot ( borgen/ verdiepen/ implementeren) doorgaande leerlijnen;
3. Deskundigheidsbevordering;
4 . Meerjarige samenwerking en kennisdeling tussen scholen met de lokale culturele omgeving en scholen
onderling, mogelijk gemeentegrens overstijgend.
De gemeente is de aanvrager. Het budget van jaarlijks C 1 0 . 0 6 8 , - is het maximale budget, gebaseerd op het
aantal basisschoolleerlingen in onze gemeente.

Relevante eerdere besluiten:
1 3 I N T 0 1 0 1 5 : collegebesluit 2 6 - 0 3 - 2 0 1 3 : subsidieaanvraag provinciale regeling 'Cultuur aan de basis' 2013¬
2016.
Doelstelling:
«
»

Continueren cultuuronderwijs basisscholen;
Bestaande doorgaande leerlijnen borgen, verdiepen en implementeren binnen het cultuur programma
i.s.m. de lokale instellingen, musea en verenigingen;
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«
«

Bevorderen doorgaande leerlijnen op schoolniveau door financiële mogelijkheden m.b.t. de vrije keuze
ruimte te verhogen en de school specifieke beleidsplannen CmK (Cultuur met Kwaliteit; Rijksregeling)- en
CaB-proof (Cultuur aan de basis) te maken;
Schoolteams en ICC'ers (Interne Cultuur Coördinatoren) krijgen de mogelijkheid om doorgaande leerlijnen
op hun eigen school te implementeren;
Kennisdelen en deskundigheidsbevordering d.m.v. het inzetten van t w e e jaarlijkse bijeenkomsten waarop
de verworven kennis uit de CmK projecten w o r d t gedeeld. Deze kennisdeling wordt mogelijk
gemeentegrens overschrijdend door deelname aan CMK project 'Het leven op en langs de Regge'.

Oplossing:
In de periode 2 0 1 2 - 2 0 1 6 zijn 9 leerlijnen cultuureducatie ontwikkeld, het gaat dan bijvoorbeeld over beeldende
kunst, erfgoed, muziek en theater.
De subsidieaanvraag (zie bijlage)
Met deze subsidieregeling worden alle basisscholen de komende vier jaar in staat gesteld het ingezette
cultuuronderwijs en de doorgaande leerlijnen te borgen/verdiepen.
Als bijlage is de conceptaanvraag opgenomen. Hierin is het programmaoverzicht cultuureducatie voor de
komende vierjaar opgenomen.
Intentieverklaring onderwijs (zie bijlage)
Voorwaarde voor deze subsidie is een intentieverklaring van de deelnemende basisscholen. In onze gemeente
doen alle basisscholen mee. De gezamenlijke intentieverklaring is als bijlage bijgevoegd.
Matchingsgelden (zie bijlage)
Voorwaarde voor deze subsidie is dat de gemeente eenzelfde bedrag matcht voor cultuureducatie. Net als in de
vorige periode kunnen w e een bedrag oormerken binnen de jaarlijkse subsidie aan ZINiN die toch al aan
cultuureducatie wordt besteed. Het gaat dan bijvoorbeeld om activiteiten als Kennismaken met cultuur, Film in
de klas, Jeugdschrijversfestival, theatervoorstellingen, workshops schrijven/poëzie, gedichtenwedstrijd et cetera.
In de bijlage is het totale overzicht van deze activiteiten opgenomen die jaarlijks méér dan het benodigde budget
matchen.
De subsidie van de provincie geven wij jaarlijks door aan het Platform Cultuureducatie. Dit platform beheert de
gelden voor de uitvoering van cultuureducatie. Naast de provinciale bijdrage is dat ook een bijdrage per leerling
die alle scholen van het Rijk ontvangen. Ook worden andere Rijkssubsidieregelingen gebruikt, zoals Cultuur met
Kwaliteit en Muziekimpuls.
Er wordt samengewerkt met de lokale musea, ZINiN, historische verenigingen, lokale kunstenaars en
cultuuraanbieders, muziekverenigingen, ROC, Kaliber Kunstenschool, Tact, Stichting Taalvorming e.a.
Effecten:
(alle scholen = 21 basisscholen, 1 SBO school, 1 SO school)
« Alle kinderen op de scholen in de gemeente Hellendoorn wonen tenminste 1 keer per schooljaar een
professionele voorstelling bij in het plaatselijke ZINiN Theater.
« Alle scholen beschikken over een goed werkende CaB en CMK proof Schoolspecifiek Cultuurbeleidsplan
inclusief een schoolvisie op cultuureducatie, dat jaarlijks wordt geëvalueerd met de
combinatiefunctionaris cultuur en een afvaardiging van de culturele commissie.
» Alle scholen hebben tenminste één gecertificeerde ICC'er die de 'ICC training op maat' en/of de landelijk
gecertificeerde ICC cursus heeft gevolgd. Alle nieuwe ICC'ers hebben de landelijke ICC cursus gevolgd,
of zijn bereid deze binnen twee jaar na aanvang van hun taak te volgen.
« Er wordt tenminste één opfriscursus georganiseerd door de Rijnbrink voor de ICC'ers die het certificaat
van de 'cursus op maat' hebben gevolgd of andere belangstellende ICC'ers (eventueel in combinatie met
de ontwikkeling van het Schoolspecifieke Cultuurbeleidsplan).
« Alle scholen beschikken over tenminste één doorgaande leerlijn cultuureducatie op één of meerdere
disciplines naar keuze (CMK project en/of Impuls Muziekonderwijs). De kennis hierover wordt tenminste
informatief gedeeld met de andere scholen in de gemeente Hellendoorn en mogelijk grensoverschrijdend
erfgoedproject met de gemeenten langs de Regge waarvan scholen deel willen nemen aan een CMK
project 'Het leven op en langs de Regge'.
» De kunstuitleen van de CCVPO voor basisscholen is uitgebreid met tenminste 3 kunstwerken.
» Van elke school gaat tenminste één leerkracht (bij voorkeur de ICC'er) jaarlijks naar Expeditie
Cultuureducatie en/of een andere professioneel georganiseerde cultuurbijeenkomst t.b.v. het (speciaal)
basisonderwijs.
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Planning:
De subsidieregeling is bestemd voor de periode 2 0 1 7 - 2 0 2 0 . De aanvraag moet vóór 3 april 2 0 1 7 bij de
provincie worden ingediend (digitaal).
Financiële consequenties:
Binnen de prestatieafspraken die jaarlijks met ZINiN worden gemaakt, zijn ook cultuureducatieve activiteiten.
Deze vertegenwoordigen een waarde die hoger is dan de gevraagde matchingsbijdrage. Door de komende vier
jaar een bedrag van C 1 0 . 0 6 8 , - te oormerken in de jaarlijkse subsidiebeschikking, voldoen w e aan de
voorwaarde van de provincie. Vanzelfsprekend onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarlijkse
gemeentelijke begroting.
Personele consequenties:
Nvt
Juridische consequenties:
Beschikking aan Cultureel Platform
De provincie stelt jaarlijks de subsidie beschikbaar, die wij op onze beurt doorgeven aan het Cultureel Platform
dat samen met de Culturele Commissie Voor Primair Onderwijs (CCVPO) zorg draagt voor de uitvoering.
In de beschikking aan het Cultureel Platform nemen we standaard op dat de subsidie stopt bij het beëindigen
van de regeling.
Beschikking aan ZINiN
In de periode 2 0 1 7 - 2 0 2 0 wordt in de jaarlijkse beschikking aan ZINiN (reguliere subsidie) opgenomen dat een
bedrag van tenminste C 1 0 . 0 6 8 , - is bestemd voor de uitvoering van cultuureducatieve activiteiten.
Informatisering I Automatisering:
Nvt
Burger- en overheidsparticipatie:
De gekozen structuur in Hellendoorn is een werkwijze van overheidsparticipatie. Door als gemeente de subsidie
aan te vragen en matchingsgelden aan te wijzen, stellen wij het onderwijs in staat de komende vier jaar een
programma van cultuureducatie uit te voeren.
Communicatie:
Dit besluit wordt ter kennisname aan de commissie Samenlevingszaken gestuurd.
Overige consequenties:
De cultuurcoach (combinatiefunctionaris cultuur/onderwijs bij ZINiN) gaat de uitvoering van het jaarlijkse
programma monitoren en evalueren en rapporteert dat jaarlijks aan de gemeente.

Pagina 5

