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Aanleiding

De raadsinformatiebrief van 1 juni 2018 over Stand van zaken cultuureducatie en voortgang 
'Uitgangspuntennotitie cultuureducatie in de breedte' – Criteria Cultuursubsidies

Omschrijving

De raadsinformatiebrief heeft enkele vragen opgeroepen. In de brief worden onderdelen genoemd die 
komend seizoen van start gaan. 

Vragen:

1. Welke partijen zijn op dit moment nog meer betrokken bij de invulling van de cultuureducatie in 
Ridderkerk?

2. Welke ideeën / initiatieven zijn er tot nog toe nog meer uit de samenleving gekomen?

Om meer culturele ondernemers uit te dagen om een plan in te dienen waar cultuur als middel wordt 
ingezet (doelstelling van de gemeente), wordt een subsidie van € 50.000,00 beschikbaar gesteld voor 
het komende schooljaar. 
Wanneer we de criteria bezien waaraan een subsidieaanvraag moet voldoen (maar liefst 34 stuks!), 
wekt dit bij de PvdA niet de indruk stimulerend te zijn.  

Vraag: 

1. Deelt de commissie en het college de mening van de PvdA, dat het stellen van zoveel en 
verstrekkende criteria eerder ontmoedigend dan stimulerend werkt? 

2. Is het college genegen om  het aantal criteria terug te brengen tot maximaal de 10 belangrijkste? 

3. De PvdA is voorstander van gezamenlijkheid in deze en zou graag zien dat ideeën standaard nader 
besproken worden door een deskundige ambtenaar met de indiener, opdat er gezamenlijk een plan 
wordt gemaakt wat aan de criteria voldoet. Wanneer deze standaard nog niet in het proces is 
opgenomen, wil het college dit dan overwegen in te voeren? 

Doel bespreking / beraad

 Ontvangen van aanvullende informatie over de betrokken partijen en ingediende ideeën bij de 

Cultuureducatie in Ridderkerk op dit moment
 De uitdaging aan cultureel ondernemers en inwoners om ideeën aan te dragen te vereenvoudigen 

en meer te werken in samenwerkingsverband tussen indiener en gemeente en zo de ideeën een 
betere kans te geven.


