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Onderwerp 

Verordening cultuureducatie primair onderwijs gemeente West Betuwe 

 

Beslispunten 

1. Vast te stellen de verordening cultuureducatie primair onderwijs gemeente West Betuwe. 

 

Inleiding 

Gemeente West Betuwe hecht belang aan de kwaliteit en diversiteit van het (primair) onderwijs.  

In dat kader levert de gemeente een bijdrage aan de versterking van de cultuureducatie op de 

basisscholen. Met de verordening cultuureducatie primair onderwijs gemeente West Betuwe wordt 

cultuur (nog meer) bereikbaar voor de basisschoolleerlingen. 

 

Besluitgeschiedenis 

Voormalig gemeente Lingewaal kende een regeling waarmee de basisscholen een financiële bijdrage 

ontvingen voor cultuureducatie. De bekostiging vond plaats uit een budget voor lokaal 

onderwijsbeleid. Door ombuigingen binnen dit budget, is het mogelijk om de regeling te verbreden. 

Hierdoor komt de regeling beschikbaar voor alle basisscholen in West Betuwe. 

 

Beoogd effect 

De subsidieregeling draagt bij aan de versterking van de cultuureducatie op de basisscholen. 

 

Argumenten 

1.1 De subsidie levert een bijdrage aan de doelen uit het coalitieakkoord. 

In het coalitieakkoord staat dat vanuit het oogpunt van leefbaarheid en preventie er goede 

verbindingen zijn tussen scholen en het cultuuraanbod. De subsidieregeling voor cultuureducatie 

levert hier een bijdrage aan. 

 

1.2 De regeling voor cultuureducatie komt beschikbaar voor alle basisscholen. 

In Lingewaal waren er, op basis van de lokale educatieve agenda, afspraken over een bijdrage voor 

cultuureducatie op de basisscholen. Neerijnen en Geldermalsen hadden een soortgelijke afspraak niet. 

Door een uniforme subsidieregeling voor cultuureducatie voor de basisschoolleerlingen te 

implementeren, vindt een harmonisatie plaats. 
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1.3 Het vaststellen van een verordening is noodzakelijk voor rechtmatige verstrekking van de subsidie.  

De subsidie voor de cultuureducatie krijgt een plek in de notitie ‘Cultuur en kunst in West Betuwe 2020-

2023’. Om de subsidies rechtmatig te verlenen, is vaststelling van een aparte subsidieverordening 

echter noodzakelijk. Als de generieke algemene subsidieverordening is vastgesteld, wordt de 

verordening cultuureducatie primair onderwijs West Betuwe omgezet in een nadere subsidieregeling.  

 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Financiën 

In de gemeentebegroting is € 82.000 voor lokaal onderwijsbeleid opgenomen. Een deel hiervan, € 

47.000, is geoormerkt voor cultuureducatie. 

 

Uitvoering 

De verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking in het elektronisch gemeenteblad.  

 

Planning 

Na vaststelling van de verordening, worden de directies van de scholen hiervan op de hoogte gesteld.  

  

Evaluatie 

Er vindt periodiek overleg plaats met de schoolbesturen. De evaluatie van de subsidieregeling vindt 

tijdens dit overleg plaats. 

 

Communicatie 
Niet van toepassing. 

 

Tabel risicoparagraaf 

 

Risico omschrijving Soort risico  Kans  Effect  Beheersingsmaatregel 

De totale omvang 

van de subsidie 

wordt (mede) 

bepaald door het 

aantal leerlingen in 

het basisonderwijs. 

Het totale 

subsidiebedrag 

stijgt of daalt. 

Klein. Financieel 

voordeel of 

nadeel. 

Tijdig anticiperen op 

sterke stijging (of daling) 

van het aantal leerlingen 

in het primair onderwijs. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                      de burgemeester, 

Karen Coesmans    Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 december 2019,  

 

besluit: 

 
de Verordening cultuureducatie primair onderwijs gemeente West Betuwe vast te stellen. 
 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 3 maart 2020, nummer RV2020/008, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


