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Onderwerp  

Convenant Cultuureducatie   

 

Kennisnemen van 

Het Convenant Cultuureducatie West Betuwe 2020-2023 

 

Inleiding 

Het gemeentebestuur van West Betuwe heeft de ambitie dat iedereen, jong en oud, kan kennismaken 

met kunst en cultuur. Iedereen doet mee en iedereen moet zijn talenten kunnen ontwikkelen. Kunst en 

cultuur leveren een bijdrage aan de leefbaarheid en welzijn van de inwoners. Belangrijk is dat culturele 

activiteiten laagdrempelig zijn. Om uitvoering te kunnen geven aan deze ambities wil de gemeente 

graag dat culturele activiteiten toegankelijk zijn voor alle kinderen.  

 

De gemeente wil verbinding leggen tussen lokaal cultuuraanbod en basisonderwijs. Door middel van 

een gezamenlijke aanpak van het onderwijs en de cultuurcoaches van de welzijnsorganisatie maken 

we cultuur- en muziekonderwijs bereikbaar voor jeugd en jongeren. Ook leggen we daarin de 

verbinding met het cultuurhistorische aanbod en het culturele verenigingsleven in de gemeente West 

Betuwe.  

 

Met het oog hierop wordt een convenant afgesloten. Dit convenant moet voorzien in een gezamenlijk 

aanpak, door afspraken over cultuureducatie voor langere tijd vast te leggen. Cultuurmij Oost (Gelders 

kennis- en expertisecentrum voor kunst en cultuur) heeft de gemeente ondersteund bij het opstellen 

van het convenant.   

Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Coalitie Akkoord.  

 

Kernboodschap 

De gemeente West Betuwe, de schoolbesturen en de cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe willen 

de verbinding tussen het lokaal cultuuraanbod en onderwijs versterken. Zij zien cultuureducatie als 

een gezamenlijke verantwoordelijkheid. In het convenant Cultuureducatie West Betuwe 2020-2023 

staan afspraken over doelstellingen, financiering, organisatie, rollen en taken van de partijen.  

 

Consequenties 

N.v.t.  
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Financiën 

In het convenant worden afspraken gemaakt over de inzet van beschikbare middelen in de 

gemeentebegroting. Een bedrag van € 47.000 is structureel gereserveerd voor de aanvragen 

cultuureducatie (Lokaal onderwijsbeleid FCL 6430100). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de inzet 

van de Cultuurcoach van Welzijn West Betuwe. Wij verlenen Welzijn West Betuwe subsidie voor 2,7 fte 

voor een cultuurcoach. Hiervan is ongeveer 1,0 fte 1 voor de inzet van de cultuurcoach voor 

cultuureducatie op de basisscholen.  

 

Communicatie 

Met een persbericht en via de gemeentelijke kanalen geven we bekendheid aan de ondertekening van 

het convenant.  

 

Vervolg 

Samen met de cultuurcoaches van Welzijn West Betuwe gaan de scholen invulling geven aan de 

uitvoering van het convenant.  

De betrokken partijen evalueren na een jaar in het bestuurlijk overleg van gemeente met onderwijs de 

afgesproken werkwijze en het aantal scholen en leerlingen dat deelneemt aan cultuureducatie.  

 

Bijlage(n) 

Bijlage 1: Convenant Cultuureducatie West Betuwe 2020-2023 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 

                                                           
1 Wij verlenen Welzijn West Betuwe een bedrag van € 184.745,-- voor de cultuurcoach (2,7 fte). De 
cultuurcoach heeft de taak om culturele activiteiten te stimuleren en begeleiden voor alle inwoners.  


