
 

Oplegvel 
 
1. Onderwerp 

 
Adhesieverklaring Deelregeling Cultuureducatie 
met Kwaliteit in het primair onderwijs 2017-2020 

2. Rol van het 
samenwerkingsorgaan 
Holland Rijnland 

 
Basistaak  

3. Regionaal belang Verwerving van subsidie voor activiteiten op 
scholen in het primair onderwijs om daarmee 
kwalitatief goede cultuureducatie te kunnen 
aanbieden.   
 

4. Behandelschema: 
 
 
  DB  
  Colleges 
  PHO 
  DB  
  Gemeenteraad 
  DB 
  AB 
  Gemeenteraad 
 

Datum: 
Informerend 
 

Datum:  
Adviserend 

Datum: 
Besluitvormend 
 

1-9-2016 
 
 
 
 
 
 

 
 
28-9-2016 
 
 
 
 

 
 
 
13-10-2016 
 
 
 

5. Advies PHO Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te 
adviseren om de adhesieverklaring in het kader 
van de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 
in het primair onderwijs 2017-2020 te 
ondertekenen. 

6. Reden afwijking eerdere 
besluitvorming en wijze 
afwijken 

 

7. Essentie van het voorstel 
(annotatie zoals op agenda 
staat) 

 

8. Inspraak Nee 

9. Financiële gevolgen Niet van toepassing 
 

10. Bestaand Kader Relevante regelgeving: 
Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het 
primair onderwijs 2017-2020 

 Eerdere besluitvorming: 
Deelregeling Cultuureducatie 2013-2016 



 

11. Lokale context 
(in te vullen door griffier) 
 
 
 

 

 
* weghalen wat niet van toepassing is   
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Onderwerp: 
Adhesieverklaring Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 
2017-2020 
 
Beslispunten: 
1. Het Dagelijks Bestuur van Holland Rijnland te adviseren om de adhesieverklaring in 
het kader van de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2017-2020 te ondertekenen.  

 
Inleiding: 
In 2017 start een nieuwe periode voor de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in 
het primair onderwijs (bijlage 1). Onder deze regeling stelt het rijk voor een periode van 4 
jaar stimuleringssubsidies beschikbaar voor activiteiten op scholen in het primair 
onderwijs om daarmee kwalitatief goede cultuureducatie te kunnen aanbieden. Culturele 
instellingen (‘penvoerders’) kunnen een aanvraag doen bij het Fonds voor 
Cultuurparticipatie voor uitvoering van activiteiten en verwerving van subsidie. Deze 
aanvraag moet vergezeld gaan van een projectplan, en een adhesieverklaring van de 
gemeenten waar het projectplan wordt uitgevoerd. In deze verklaring stellen de 
gemeenten dat zij het projectplan inhoudelijk positief hebben beoordeeld (bijlage 2). De 
tekst van de adhesieverklaring is afgeleid van een format van het Fonds.  
 
De regeling 2017-2020 is op hoofdlijnen een voortzetting van de regeling 2013-2016. 
Kleinere gemeenten moeten zich bundelen om een aanvraag te mogen ondersteunen. 
Ondertekening van de adhesieverklaring past in de basistaken van Holland Rijnland 
 
Beoogd effect: 
Voortzetting en verdiepen van cultuureducatie op reeds deelnemende scholen en het 
vergroten van het aantal deelnemende scholen. 
 
Argumenten 
1.1 Er is een projectplan van de Cultuureducatiegroep Leiden ontvangen. 
De Cultuureducatiegroep Leiden heeft een projectplan ingediend met het verzoek aan de 
gemeenten in de Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek om over dit projectplan een 
adhesieverklaring af te geven (bijlage 3). In het projectplan staan de activiteiten 
opgesomd die de instelling de komende jaren op scholen wil uitvoeren en met welke 
partijen en hoeveelheid geld. Ondertekening van de adhesieverklaring door Holland 
Rijnland versterkt de regionale uitstraling van het projectplan. 

Vergadering: PHO Maatschappij 
Datum: 28 september 2016 
Tijd:  
Locatie:  
Agendapunt:  
Kenmerk:  



 

 
1.2 Het ambtelijk overleg Cultuur adviseert positief over het projectplan.  
Het AO Cultuur heeft het projectplan van de Cultuureducatiegroep op 5 september jl. 
besproken en van een positief advies voorzien. Gewaardeerd wordt dat het projectplan 
aan scholen de ruimte geeft om zelf aan te geven wat de school aan activiteiten binnen 
het projectplan wil oppakken 
 
1.3 Gemeenten geven nog een intentieverklaring af. 
Bij de aanvraag voor subsidie moet een culturele instelling ook beschikken over een 
intentieverklaring van de gemeenten waar het projectplan wordt uitgevoerd. In deze 
verklaring leggen de gemeenten zich vast om het subsidiebedrag van het Fonds te zullen 
matchen. Langs separate weg is bij gemeenten in Holland Rijnland de intentieverklaring 
opgevraagd. Feitelijk is gevraagd om een mandaat aan de gemeente Leiden af te geven 
om de verklaring mede namens hen te ondertekenen. De regeling verplicht hiertoe.  
Het totale matchingsbedrag is …… per jaar. (Zie adhesieverklaring).    
 
Kanttekeningen/risico’s: 
1. De adhesieverklaring wordt niet namens de gemeenten Alphen aan den Rijn, 
Nieuwkoop en Katwijk getekend.  
In de Rijnstreek is de culturele instelling Parkvilla actief. Deze instelling zal een aanvraag 
bij het Fonds indienen en daarvoor een adhesieverklaring bij de gemeenten Alphen aan 
den Rijn en Nieuwkoop opvragen. De gemeente Katwijk heeft aangegeven met een 
andere culturele instelling dan de Cultuureducatiegroep te gaan werken. 
 
2. Het projectplan zal ook worden beoordeeld door het Fonds voor Cultuurparticipatie. 
Naast een beoordeling van het projectplan door de eigen gemeenten zal ook het Fonds 
de aanvraag nog beoordelen. De beoordelingscriteria staan in de regeling 
 
Financiën 
Na toekenning van de subsidie zal de Cultuureducatiegroep (de penvoerder) deze zelf 
van het Fonds voor Cultuurparticipatie ontvangen. Ook de matchingsgelden zal ze zelf bij 
de gemeenten in rekening brengen. Holland Rijnland heeft hierin geen rol en loopt geen 
financieel risico. 
 
Communicatie: 
De communicatie over het projectplan met het veld loopt via de Cultuureducatiegroep.  
 
Evaluatie: 
Periodiek wordt met de Cultuureducatiegroep overlegd over de uitvoering van het 
projectplan. Dit gebeurt in principe op ambtelijk niveau (AO Cultuur).  
 
Bijlagen: 
1. Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs 2017-2020  
2. Tekst adhesieverklaring 
3. Projectplan CMK Cultuureducatiegroep Leiden  


