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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Cultuureducatie Ridderkerk. 
 

Commissie:  
Samen leven 19 mei 2016 
  

BBVnr: 
1085878 

Portefeuillehouder:  
Japenga, M. 

Gemeenteraad:  
26 mei 2016 

Raadsvoorstelnr.: 
1085889 

e-mailadres opsteller:  
d.t.winkel@bar-organisatie.nl  

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Cultuureducatie Ridderkerk.  
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. Kennis te nemen van de ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’.  
2. De beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden voor de vormgeving van cultuureducatie conform 

de ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’ zoals vermeld in paragraaf 2.3 vast te 
stellen. 

3. In te stemmen met voorkeursscenario 3: ‘ Regiefunctie versterken en uitvoering meer op afstand 
zetten’. 

 
Inleiding 
Op 30 december 2015 heeft de rechtbank in Rotterdam het faillissement van de stichting ToBe 
uitgesproken, nadat aan de stichting op 7 december 2015 surseance van betaling was verleend. ToBe 
verzorgde tot aan dat moment voor totaal negen gemeenten (Ridderkerk, Dordrecht, Barendrecht, 
Binnenmaas, Hendrik Ido Ambacht, Oud Beijerland, Papendrecht, Strijen en Zwijndrecht) een aanbod 
van cultuur-educatieve activiteiten, zowel binnen-schools als buitenschools.  
Gelet op het belang van continuïteit in het cultuur-educatieve aanbod voor de gemeenschap van 
Ridderkerk heeft het college op 15 januari jl. besloten om aan de nieuw opgerichte stichting 
Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid opdracht te verstrekken om tot aan de zomervakantie 2016 het 
vanwege het faillissement van ToBe weggevallen aanbod voort te zetten. Tegelijkertijd hebben wij 
besloten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om cultuureducatie in de gemeente 
Ridderkerk na de zomervakantie 2016 duurzaam vorm te geven en in te richten, waarbij meerdere 
scenario’s denkbaar zijn. Over dit besluit bent u op 20 januari jl. per brief geïnformeerd.  
 
In de afgelopen twee maanden is binnen een gemeentelijke projectorganisatie onderzoek gedaan naar 
de stand van zaken op het gebied van cultuureducatie binnen Ridderkerk en naar de samenhang van de 
diverse activiteiten met de reeds bestaande beleidskaders en met de ontwikkelingen en trends op het 
gebied van cultuurbeleid, zowel landelijk als lokaal. In het kader van het onderzoek heeft ook een 
consultatie van het professionele veld plaatsgevonden. Op deze wijze zijn de wensen en opvattingen die 
er leven met betrekking tot de ontwikkeling van cultuureducatie in kaart gebracht. Een en ander is 
uitgewerkt in de ‘Uitgangsnotitie cultuureducatie in de breedte’. In deze notitie zijn een aantal 
beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden geformuleerd, waarbinnen cultuureducatie op een duurzame 
wijze binnen de gemeente vorm kan krijgen. Vervolgens zijn er vier denkbare scenario’s op hoofdlijnen 
uitgewerkt die gebruikt kunnen worden voor de verdere uitwerking en implementatie van het cultuur-
educatieve beleid. Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario: “Regiefunctie versterken en uitvoering meer 
of afstand zetten”. Kern van dit scenario is dat er een duidelijke scheiding wordt aangebracht tussen 
‘regie’ en ‘uitvoering’. De regiefunctie wordt belegd bij een ‘cultuurregisseur’ die onafhankelijk opereert 
van de aanbiedende partijen. De uitvoering zelf wordt verzorgd door de marktpartijen.  
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Beoogd effect 
Met het besluit wordt beoogd om in de toekomst binnen de eerder vastgestelde financiële kaders zoveel 
als mogelijk inwoners van de gemeente, en in het bijzonder jeugd en jongeren, kennis te laten maken met 
uitingen van kunst en cultuur in de meest brede zin van het woord, hen te stimuleren om actief of passief 
deel te nemen aan activiteiten op dit gebied en hun talenten zoveel als mogelijk te ontwikkelen.  
 
Relatie met beleidskaders 
Het voorgestelde beleid sluit aan op het ‘Collegeprogramma 2014 – 2018’, waarin wordt gesteld dat 
evenementen kleur geven aan de samenleving, zorgen voor levendigheid in de gemeente en ingezet 
moeten worden om de samenwerking tussen inwoners, organisaties en (muziek)verenigingen te 
bevorderen. Tevens sluit het voorgestelde besluit aan op ‘Gewoon Meedoen, het gemeentelijk 
Welzijnskader 2016 – 2020’, waarin wordt gewezen op het belang van een ruim aanbod van kunst en 
culturele activiteiten voor talentontwikkeling en om sociaal isolement te voorkomen. Ook word aansluiting 
gevonden bij de stimuleringsregelingen van de rijksoverheid met betrekking tot cultuureducatie in het 
onderwijs (o.a. ‘Cultuureducatie met kwaliteit’). 
 
Argumenten 
1. Kennis te nemen van de ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’. 
Door de ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’ kunt u kennis nemen van alle 
achtergrondinformatie bij de scenario’s. Een belangrijk onderdeel van deze achtergrondinformatie zijn de 
ontwikkelingen en trends op het gebied van kunst- en cultuurbeleving die wij relevant achten voor de 
verdere vormgeving van cultuureducatie binnen onze gemeente.  
 
2. De beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden voor de vormgeving van cultuureducatie conform de 
‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’ vast te stellen. 
Door het opstellen van beleidsuitgangspunten en randvoorwaarden wordt de basis gelegd voor de 
vormgeving en implementatie van cultuureducatie conform de ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in 
de breedte’. Het voorgestelde beleid sluit aan op het ‘Collegeprogramma 2014 – 2018’, ‘Gewoon 
Meedoen, het gemeentelijk Welzijnskader 2016 – 2020’ en op de stimuleringsmaatregelen van de 
rijksoverheid. Hiermee borgen wij cultuureducatie zowel in het gemeentelijk beleid als in het beleid van de 
Rijksoverheid.  
 
3. In te stemmen met het voorkeurscenario 3: ‘Regiefunctie versterken en uitvoering meer op afstand 
zetten. 
U hiermee inhoudelijk richting geeft aan de uitwerking van het scenario. Scenario 3 merken wij aan als 
voorkeursscenario omdat dit scenario de beste mogelijkheden biedt om te komen tot een zo zorgvuldig 
mogelijke afstemming van vraag en aanbod met een zo efficiënt mogelijke inzet van de beschikbare 
middelen. Binnen scenario 3 kunnen continuïteit (behouden wat goed loopt) en innovatie (aanpakken van 
zaken die verbeterd kunnen worden) goed worden gecombineerd.  
 
Overleg gevoerd met 
De notitie is tot stand gekomen binnen een ambtelijke projectgroep onder verantwoordelijkheid van een 
stuurgroep. Onderdeel van het onderzoek was een consultatie van het professionele veld en van de 
raadscommissie Samen Leven.  
 
Kanttekeningen 
Met de stichting Cultuureducatie Zuid-Holland Zuid is een afspraak gemaakt die reikt tot de 
zomervakantie 2016. Om er voor te zorgen dat er na de zomervakantie 2016 voldoende continuïteit is in 
het aanbod van cultuur-educatieve activiteiten binnen de gemeente met versterking van de kwaliteit en 
met ruimte voor innovatie is definitieve besluitvorming uiterlijk in mei 2016 gewenst. 
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Uitvoering/vervolgstappen 
Na positieve besluitvorming in uw raad zal een ‘cultuurregisseur’ worden aangesteld. Deze functionaris 
zal onder meer belast worden met het in kaart brengen van de behoeften en wensen vanuit de 
samenleving, het afstemmen van vraag en aanbod, het ondersteunen en faciliteren van het proces van 
uitvoering, het uitbrengen van advies, het werven van externe gelden, het optreden als budgethouder en 
het zorgdragen voor kennisuitwisseling en netwerkontwikkeling.  De uitvoering zelf wordt verzorgd door 
de marktpartijen: ZZP docenten/trainers, culturele instellingen of commerciële aanbieders. Met het oog op 
een adequate beleidssturing is het de bedoeling dat de ‘cultuurregisseur’ in eerste instantie zo dicht 
mogelijk tegen de gemeente aan wordt gepositioneerd.  
 
Omdat contractvorming voor de periode 2016 – 2017 en de aanstelling van de ‘cultuurregisseur’ naar 
verwachting parallel zullen lopen, zal de gemeentelijk projectleider cultuureducatie vanwege het belang 
van continuïteit direct na afronding van de besluitvorming zoveel als mogelijk vanuit de nieuwe werkwijze 
met partijen op onderdelen afspraken maken voor het nieuwe seizoen (2016 – 2017) of voor een deel 
ervan. In dat opzicht fungeert 2016 – 2017 als “overgangsjaar”. 
 
Evaluatie/monitoring 
De gemeente zal vanuit de vastgestelde beleidskaders sturing geven aan de ‘cultuurregisseur’. Het 
college zal na het eerste seizoen (2016 – 2017) de raad informeren over de voortgang.  
 
Financiën  
Het gemeentelijk beleid op het gebied van cultuureducatie, dat thans voorligt voor besluitvorming wordt 
vormgegeven binnen het eerder vastgestelde budget van € 747.800,- (begroting 2016).  
 
De relatie die de gemeente in de gepresenteerde scenario’s met aanbiedende organisaties aangaat is 
een wezenlijk andere dan de constructie die voorheen van toepassing was op de constructie met ToBe. 
In het geval van ToBe traden de gemeenten op als “aandeelhouders” en waren zij (gezamenlijk) 
verantwoordelijk voor alle bedrijfsrisico’s. In de nieuwe situatie wordt een inkoop- en/of subsidierelatie 
aangegaan op basis van een leverings- of prestatieovereenkomst voor beperkte duur.  
 
Juridische zaken 
Juridische Zaken wordt betrokken bij de verdere contractvorming voor seizoen 2016 – 2017 e.v.. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
De belangrijkste stakeholders worden geïnformeerd over de voortgang van de besluitvorming. Nadat de 
besluitvorming is afgerond zal de gemeente direct in overleg treden met de diverse partijen over de 
invulling van het cultuur-educatieve programma vanaf september 2016.  
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Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 

 
 

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. ‘Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte’ 
 


