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Betr: Indexering subsidies aan partnerinstellingen  

 

Geachte cultuurwoordvoerder, 
 

De provincie Utrecht kent een aantal partnerinstellingen. Dat zijn instellingen waarmee de provincie 

een langjarig partnerschap is aangegaan. Deze instellingen garanderen uitvoeringskennis en 

continuïteit op provinciale beleidsterreinen waar onvoldoende kansen liggen voor marktpartijen, of ze 

worden anderszins aangemerkt als uitvoerders van provinciaal beleid. Deze organisaties zijn daarmee 

al vele jaren een continue factor in het provinciaal beleid. Binnen het erfgoed- en cultuurbeleid zijn 

dat o.a. Landschap Erfgoed Utrecht, BiSC en Kunst Centraal. 
 

Genoemde organisaties krijgen, net als iedereen, te maken met loonstijgingen van personeel en 

kostenstijgingen van o.a. de huisvesting. Met het CPI (Consumenten Prijs Index) als uitgangspunt 

betekent dat over de periode van 2013 t/m 2020 een gemiddelde cumulatieve kostenstijging van ca. 

15%, waarbij de aanname is dat de komende periode de jaarlijkse stijging 1,5% is. De vorige 

beleidsperiode (2013-2016) en de huidige beleidsperiode (2017-2020) zijn beschikbare bedragen voor 

deze drie instellingen niet geïndexeerd. Een sluipende bezuiniging, na noodzakelijke en ingrijpende 

reorganisaties in 2012 als gevolg van gewijzigd beleid.      
 

De CPI-index geeft een goeie indicatie. Meer specifiek waren loonstijgingen in onze sector de 

afgelopen jaren niet of nauwelijks aan de orde, dat is inmiddels veranderd. De afgelopen 

beleidsperiode hebben organisaties stijgende kosten zelf kunnen opvangen door kostenbesparing en 

werving van extra inkomsten. Er is niet ingeleverd op de activiteiten en resultaten. Dat is komende 

jaren niet langer mogelijk. De reserveposities zijn beperkt en noodzakelijk voor incidentele 

tegenvallers zoals langdurig zieken. In de verhoging van tarieven naar gebruikers en klanten zijn we 

terughoudend. De provinciale middelen zijn er nu juist om diensten en producten voor iedereen 

beschikbaar en toegankelijk te houden. Om ons heen zien we dat bv. bij de recreatieschappen 

indexering wel wordt toegepast.  
 

Wij verzoeken de provincie om haar partnerinstellingen in de jaren 2018, 2019 en 2020 een reële 

prijsindexering toe te kennen.    

   

Met vriendelijke groet, 

 

Ivo Brautigam (Landschap Erfgoed Utrecht) 030-2205544 / 06-22808866 

Peter van Eijk (BiSC) 030-6354635 / 06-51598755 

Frank van der Hulst (Kunst Centraal) 030-6595520 / 06-13324204 


