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Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Mw. I.K. van Engelshoven

Postbus 16375

2500 BJ Den Haag

Onderwerp

Cultuureducatie met Kwaliteit 

  

Geachte mevrouw Van Engelshoven, 

Bezoekadres

Zuid-Hollandplein 1

2596 AW  Den Haag

Tram 9 en de buslijnen

90, 385 en 386 stoppen

dichtbij het

provinciehuis. Vanaf

station Den Haag CS is

het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto’s is beperkt.

 

In reactie op uw brief van 5 maart 2020 melden wij u dat de provincie Zuid-Holland van harte wil

deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) in de periode 2021 -2024, we zullen dit op

vergelijkbare wijze als in de huidige succesvolle periode doen. Wij hebben hiervoor reeds extra

middelen uitgetrokken. 

 

In de huidige CmK periode is met uw ministerie overeengekomen dat gemeenten voor de CmK

periode 2017-2020 konden kiezen of via Kunstgebouw als penvoerder of via aansluiting bij

90.000+ gemeenten deel te nemen aan het programma en derhalve rijkssubsidie te ontvangen.

Achtergrond hiervan was dat in Zuid-Holland de gemeenten via de Regionale Agenda

Samenleving (RAS) regio’s deelnamen aan de eerste periode CmK. 

 

Kunstgebouw is penvoerder en ondersteuner van 18 gemeenten. De provincie zorgt via indirecte

matching van boekjaaruren van het Kunstgebouw (€ 180.000, -per jaar) voor het ondersteunen

van deze gemeenten. Het overgrote deel van de matchingsmiddelen is opgebracht door

gemeenten. Wij vinden het belangrijk dat ook gemeenten betrokken zijn en investeren in CmK.

Het gaat immers om de relatie en de samenwerking onderwijs en culturele instellingen in de

gemeenten. 

De betrokkenheid van het Kunstgebouw heeft de kwaliteit van de projecten en het samenwerken

tussen verschillende projecten en gemeenten bevorderd. Ook zien wij dat de intergemeentelijke

samenwerking hierdoor bevorderd wordt.

 

Voor de periode 2021 -2024 stellen wij Kunstgebouw in staat de rol van penvoerder te vervullen

voor die gemeenten die aangesloten zijn of zich willen aansluiten. Onze intentie is onveranderd

om via indirecte matching van gekapitaliseerde uren van het Kunstgebouw bij te dragen. Daarbij

vinden wij de inhoudelijke borging van het proces voor subsidiëring bij Kunstgebouw van groot

belang. Bovenop de vorige periode, hebben wij daarom extra middelen beschikbaar gesteld aan
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Kunstgebouw om personeel aan te nemen om CmK voor het Voortgezet Onderwijs voor te

bereiden en een rol te spelen in de voorbereiding van het programma Cultuurparticipatie.

 

Conform de lopende CmK periode is de lijn dat het overgrote deel van de projectaanvragen door

deelnemende gemeenten wordt gematcht. Wij maken ons wel zorgen over de hogere bijdrage die

u vraagt van gemeenten. Momenteel is nog niet bekend of het bedrag van € 0,79 per inwoner

door die gemeenten volledig gematcht kan worden. Helder is wel dat veel van de huidige

deelnemende gemeenten door willen gaan met het programma en naar alle waarschijnlijkheid

zullen gaan matchen. De provincie speelt samen met Kunstgebouw een actieve rol om dit in kaart

te brengen, en treedt vanzelfsprekend met u in overleg mochten hier knelpunten uit naar voren

komen

 

Hoogachtend,

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

 
 

drs. H.M.M. Koek drs. J. Smit


