
MEMORANDUM

DATUM

AAN Commissie BEM

VAN Gedeputeerde Mariëtte Pennarts

DOORKIESNUMMER 3500

ONDERWERP Memo stand van zaken uitvoering motie Jeugdcultuurfonds

In de commissie BEM van 23 januari jl. heb ik u mondeling geïnformeerd over de stand van zaken 
uitvoering motie Jeugdcultuurfonds. Naar aanleiding hiervan is er een aantal vragen gesteld. Hierbij 
informeer ik u schriftelijk over de stand van zaken en geef ik antwoord op de door u gestelde vragen.

Motie  44: Cultuur voor ieder kind met Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds heeft de Staten gevraagd een bijdrage van € 35.000 voor de deelname van 
meer gemeenten in de provincie Utrecht aan het Jeugdcultuurfonds. 

In de motie verzoeken de SP, D66 en PvdA aan het College van GS:
- maximaal 35.000 euro per jaar beschikbaar te stellen voor een periode van maximaal 4 jaar, parallel 
aan de cultuurnota, voor extra kosten van coördinatie enn PR, tot alle 26 gemeenten in het fonds 
deelnemen
- bij de begroting van 2017 met een uitwerking en dekkingsvoorstel te komen.

De najaarsrapportage 2016

Met de vaststelling van de najaarsrapportage 2016 door PS op 31 oktober 2016, is besloten om 
invulling te geven aan de motie over het Jeugdcultuurfonds.

Provinciale Staten hebben bij de behandeling van de kadernota een motie ingediend waarbij voor 
maximaal 4 jaar € 35.000 per jaar beschikbaar wordt gesteld voor extra kosten van coördinatie en PR.  
Het doel hiervan is om de samenwerking met het jeugdcultuurfonds van 12 gemeenten uit te breiden 
tot alle 26 gemeenten. Dankzij deze bemiddeling van het jeugdcultuurfonds kunnen in 2016 ongeveer 
700 jongeren van 4 tot 18 jaar, van ouders met een minimum inkomen, het hele jaar professioneel les 
krijgen in een kunstvak.

Het fonds kan met de provinciale middelen à € 35.000,- jaarlijks iemand aanstellen voor de 
afhandeling van de subsidies en de coordinator kan zich dan richten op de werving van nieuwe 
gemeenten.

Het is dus bedoeld voor de loonkosten van (deels de) coordinator en de administratieve kracht.

Onderbouwing in subsidieverzoek van het Jeugdcultuurfonds

02/20/17



De aanpak van het Jeugdcultuurfonds is als volgt: Ons streven is om jaarlijks 3 a 4 nieuwe 
gemeenten erbij te krijgen in de komende 4 jaar. De provinciale bijdrage is ervoor bedoeld om dit 
mogelijk te maken.

Hoe gaan we ervoor zorgen dat met onze middelen meer gemeenten bereikt gaan worden: 
- De stichting Jeugdcultuurfonds Utrecht trekt een administratieve kracht aan voor het afhandelen 
van de aanvragen. De coördinator van het fonds kan zich daarmee volledig focussen op de werving en 
communicatie 

- De coördinator gaat in gesprek met de beleidsambtenaren over de ontwikkeling van het 
minimabeleid. 

- De coördinator brengt behaalde resultaten en succesverhalen uit de reeds aangesloten gemeenten 
onder de aandacht bij nieuwe gemeenten. 

- De coördinator werft bij fondsen en bedrijfsleven en zorgt voor goede doelenacties. Het streven is 
20% van de kosten voor de kinderen uit fondsenwerving te halen en tenminste 1 goede doelenactie / 
sponsoractie per jaar te organiseren. 

- In aangesloten gemeenten wordt via de cultuurplatforms een ambassadeur aangewezen die de 
coördinator ondersteunt bij de werving in de betreffende gemeente. 

- De samenwerking met KunstCentraal zorgt voor meer bekendheid 

- De provincie voegt agendapunt Jeugdcultuurfonds toe in de Cultuurpacten dus zal er ook vanuit de 
provincie gesproken worden met gemeenten over het belang van hetgeen het fonds doet. 

- We organiseren een netwerk van intermediairs en brengen het Jeugdcultuurfonds in alle gemeenten 
breed onder de aandacht. 

- We maken duurzame afspraken met gemeenten. Gemeenten zetten cofinanciering in ten behoeve 
van de kinderen. 

Gemeenten dragen kostendekkend bij naar omvang van inwonertal tot 18 x €350,-. De 

uitvoeringskosten worden gedragen door de bijdrage externe fondsen.

Inmiddels nemen 13 gemeenten deel, namelijk

Amersfoort
Bunnik
De Bilt
Eemnes
Ijsselstein
Lopik
Montfoort
Rhenen
Soest
Stichtse Vecht
Utrecht
Utrechtse Heuvelrug
Zeist

De 13 gemeenten die nog geworven worden:

Baarn
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Bunschoten
De Ronde Venen
Houten
Leusden
Nieuwegein
Vianen
Oudewater
Renswoude
Veenendaal
Wijk bij Duurstede
Woerden
Woudenberg

Begroting bijdrage provincie Utrecht

Inkomsten: 
Bijdrage Provincie Utrecht € 35.000,- 
Totaal per (kalender)jaar € 35.000,- 

Uitgaven: 
Loonkosten coördinator en administratieve kracht € 35.000,- 
Totaal per (kalender)jaar € 35.000,-

De motie zal afgedaan worden bij de vaststelling van de jaarrekening 2017. 
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