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Samenvatting
Inleiding
De gemeente Oosterhout heeft in 2009 de Nota Cultuurbeleid 2009-2012 vastgesteld. In de
beleidsplanning was er in voorzien dat in 2014 een evaluatie zou worden uitgevoerd. Vanuit
de gemeenteraad is aan de Rekenkamer gevraagd om deze evaluatie uit te voeren, met als
centrale vraagstelling: “wat was de ambitie in de cultuurnota, welke kaders, doelen en
middelen stonden hier tegenover, wat is er bereikt en was het effectief? De aanbevelingen
van het onderzoek worden gebruikt als input voor de nieuwe Cultuurnota”.
Het onderzoek had om meerdere redenen een bijzonder karakter:
zoals uit de ondertitel van de cultuurnota : “Laat 1000 bloemen bloeien” al blijkt
kenmerkt het cultuurveld zich door een grote verscheidenheid. Het onderzoek heeft
niet betrekking op één object, maar op een veelheid van naar inhoud en vorm
uiteenlopende culturele activiteiten;
een kenmerk van de cultuurnota 2009-2012 was dat in de nota wel ambities
werden uitgesproken, maar voor een belangrijk deel daarvan gold dat eerst nog
nader onderzoek nodig was voordat tot besluitvorming en uitvoering kon worden
overgegaan;
als gevolg van de economische situatie en de invloed van bezuinigingen op zowel
het niveau van het rijk als van de gemeente zijn ingrijpende veranderingen
opgetreden in de financiële mogelijkheden en daarmee de mate waarin ambities
haalbaar bleken;
een belangrijk deel van deze ambities had betrekking op het realiseren van
gebouwde voorzieningen. Onder invloed van het voorgaande zijn de ambities
aangepast. Inmiddels is een deel van de initiatieven in uitvoering, en wordt in
afwachting van de realisatie door enkele instellingen gebruik gemaakt van tijdelijke
voorzieningen.
Geconstateerd wordt dat het cultuurveld in de gemeente Oosterhout in de
onderzoeksperiode sterk in beweging was.
De nota cultuurbeleid: ambities, kaders, doelen en middelen
Bij kennisneming van de nota Cultuurbeleid valt op dat deze vooral het karakter heeft van
een ontwikkelingsplan. In samenspraak met alle betrokkenen is in de nota aangegeven
welke ontwikkelingen in de periode 2009-2012 binnen het beleidsveld Cultuur werden
beoogd.
De nota bevat, anders dan veelal bij beleidsnota’s het geval is, geen inhoudelijk programma
voor de te realiseren prestaties binnen het beleidsveld Cultuur, de daarmee te bereiken
maatschappelijke effecten en de daarvoor in te zetten financiële middelen in de volgende
periode.
Een gevolg daarvan is dat uit de nota wel duidelijk blijkt welke ontwikkelingen worden
nagestreefd, maar niet hoe die concreet hun doorwerking moeten krijgen in bijvoorbeeld de
aantallen deelnemers en voorstellingen, de participatie van jongeren, en de gevolgen voor
uitgaven en inkomsten.
Aan de beoogde ontwikkelingen liggen vier duidelijke ambities ten grondslag: een groter
publiek bereiken, meer jongeren bij cultuur betrekken, de culturele dynamiek vergroten en
vernieuwend bezig zijn. Deze zijn uitgewerkt in drie speerpunten:
verbreden en verjongen: participatie
vernieuwing en versterking: innovatie
voorwaarden scheppen en voeren van regie: cultureel ondernemerschap.
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Om dat te realiseren zijn 23 activiteiten in het plan voorzien, die in belangrijke mate aan
deze drie speerpunten gerelateerd zijn.
Bij het merendeel van de activiteiten werd in de Cultuurnota ook concreet aangegeven welke
middelen daarvoor beschikbaar werden gesteld. Een belangrijke uitzondering daarop was
dat voor de realisatie van gebouwde voorzieningen werd voorzien in onderzoek, en er nog
geen inzicht was in de omvang van de daarvoor benodigde en beschikbare middelen, zodat
in dat opzicht werd uitgegaan van nog onzekere financiële kaders.
Wat is er bereikt en was het effectief?
Deze vraag kan op verschillende niveaus beantwoord worden. Een eerste vraag is of de
activiteiten gerealiseerd zijn (output), een tweede (belangrijker) vraag is of daarmee de
doelen ook bereikt worden (outcome).
Participatie
In de Cultuurnota waren 8 activiteiten opgenomen die gericht waren op het speerpunt
“Participatie”. Gerealiseerd zijn:
betaalbare podia voor amateurs
culturele wegwijzer
lijst met gebouwen die geschikt zijn voor expositieruimte
cultuureducatie, aansluiting op provinciaal beleid
structureel maken van combifuncties
zapbudgetten (subsidiebedrag van max. € 1.000 dat jeugd zelf kan besteden aan
jongerenactiviteit)
Eén activiteit (duidelijke profilering CUST) is in verband met het opheffen van CUST
vervallen. De activiteit “decor en kledingdepot” is nog niet gerealiseerd, en zal worden
betrokken bij de ontwikkeling van de Nieuwe Pandhof.
Het is niet mogelijk om eenduidig vast te stellen of daarmee ook het beoogde doel is/wordt
bereikt. De gemeente heeft zelf vooraf die doelen niet meetbaar weergegeven, en als gevolg
van de economische ontwikkelingen hebben ook andere krachten grote invloed op het
resultaat. Daarbij is op onderdelen het eindresultaat nog niet zichtbaar, o.a. omdat de
voorgenomen gebouwde voorzieningen nog niet gereed zijn.
Het algemene beeld is echter wel dat ondanks de bezuinigen de culturele voorzieningen in
de gemeente Oosterhout in de kern gehandhaafd zijn, en daar ook breed gebruik van gemaakt wordt. Een aandachtspunt is de participatie vanuit de jeugd. Alhoewel door middel
van de activiteiten op het gebied van cultuureducatie grote aantallen jongeren kennis maken
met het onderwerp cultuur en daar ook in participeren, is de aard van die deelname anders
dan bij voorgaande generaties. Dat kan vooral gevolgen hebben voor de continuïteit van het
verenigingsleven, toch één van de belangrijkste dragers van cultuuractiviteiten in de
gemeente.
Innovatie
In de Cultuurnota waren 5 activiteiten voorzien op het gebied van innovatie. Gerealiseerd
zijn:
culturele manifestatie (afgelopen jaren is week van de amateurkunst georganiseerd
door het UITpunt)
openluchttheater.
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Daarnaast zijn/worden 3 activiteiten wel gerealiseerd, maar in aangepaste vorm:
het Huis voor Cultuur is niet in de aanvankelijk beoogde vorm tot stand gekomen,
maar wel gerealiseerd wordt de verbouwing van De Bussel waar ook Theek 5
gehuisvest zal worden;
het Huis voor Amateurs is nog niet gerealiseerd, maar de verwachting is dat dit er
wel gaat komen;
het Huis voor Erfgoed wordt wel gerealiseerd, maar op een aanmerkelijk lager
ambitieniveau dan vooraf was beoogd.
De beoogde totstandkoming van de drie Huizen had vooral een voorwaardenscheppend
karakter. Beoogd werd om door fysieke bundeling te komen tot meer samenhang,
samenwerking en ontplooiing. Zoals hiervoor werd aangegeven was in de Cultuurnota voor
wat betreft de te realiseren gebouwde voorzieningen nog niet in dekkende financiële kaders
voorzien, en mede als gevolg van de bezuinigingen is het oorspronkelijke ambitieniveau niet
haalbaar gebleken. De gemeente heeft de ambities op realistische wijze afgestemd op
hetgeen haalbaar is voor, en past bij de gemeente Oosterhout.
Omdat het gaat om voorwaardenscheppende elementen kan niet gemeten worden of de
maatregelen effectief te achten zijn. Wel kan gesteld worden dat weliswaar minder fysieke
bundeling tot stand is gekomen dan vooraf was beoogd, maar meer dan in de
uitgangssituatie het geval was. Daarnaast hebben zich sinds 2009 zodanige ontwikkelingen
op het gebied van communicatie en informatievoorziening voorgedaan dat fysieke bundeling
in veel mindere mate voorwaarde is dan in 2009 nog werd voorzien.
Cultureel ondernemerschap
De activiteiten op het gebied van cultureel ondernemerschap zijn allen gerealiseerd:
stimulering door de gemeente van cultureel ondernemerschap
evaluatie professionele instellingen
onderzoek naar bereik Theek 5
ondersteuning amateurs door H19
onderzoek aantal amateurvoorstellingen de Bussel
uitbreiding dienstverlening Regionaal Archief Tilburg (dat ook de Oosterhoutse
archieven verzorgt);
Aan de hand van een ook bij eerdere onderzoeken gehanteerde methodiek is onderzocht hoe
de betrokken organisaties de ontwikkeling zelf beoordelen. Daaruit blijkt dat sommige
organisaties al actief invulling geven aan de ontwikkeling van het cultureel
ondernemerschap, hetgeen ook blijkt uit de voorbeelden die in het onderzoek daarvoor zijn
aangetroffen. Bij andere organisaties verkeert dit echter nog in een beginstadium, of blijft
het beperkt tot meer traditionele vormen van invulling. Het algemene beeld is dat hier nog
mogelijkheden liggen tot verdere verbetering.
Cultuurhistorie en musea
Naast de drie speerpunten hadden 4 activiteiten betrekking op cultuurhistorie en musea.
Gerealiseerd zijn:
Structurele subsidie Brabants Museum Oud Oosterhout
Structurele subsidie Speelgoedmuseum op Stelten.
Niet gerealiseerd zijn:
Beëindiging bestaande eigendoms- en financieringsconstructie Brabants Museum
Oud Oosterhout
Ontkoppeling Oud Oosterhout BV en BMOO.
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In beide gevallen zijn er naar oordeel van BMOO zodanig grote financiële consequenties
verbonden aan het realiseren hiervan dat vanuit BMOO de voorkeur is uitgesproken om het
zo te laten.
Wat betreft de musea kan opgemerkt worden dat voor het Speelgoedmuseum geldt dat in
de periode 2009-2011 de bezoekersaantallen behoorlijk zijn gestegen (van 8.209 naar
12.650), maar dat deze in 2012 en 2013 weer omlaag zijn gegaan (in 2013: 10.012). Voor
Brabants Museum Oud Oosterhout geld dat de bezoekersaantallen redelijk constant zijn,
rond de 9.000 – 10.000 bezoekers, met een daling in 2013 naar 9.000 bezoekers.
Doeltreffendheid in breder perspectief
Bij de voorbereiding van het onderzoek zijn vanuit de raad als aandachtspunt aangegeven:
worden culturele subsidies uitgegeven op basis van een bredere maatschappelijke
kosten-baten analyse, of telt hierbij enkel de intrinsieke waarde van he t culturele
initiatief?
welke kansen liggen er om middels culturele stimulans bredere sociaal maatschappelijk opgaven te bedienen?
In de Cultuurnota 2009-2012 zelf is geen verband gelegd met andere beleidsterreinen
binnen de gemeente. In de praktijk wordt daar wel invulling aan gegeven:
een goed voorbeeld is het project de Brede Buurt dat de beleidsterreinen sport,
cultuur en onderwijs inzet als middel om maatschappelijke doelen te bereiken
(Wmo).
omdat de scheidslijn tussen sport- en cultuurprojecten en –evenementen in de
praktijk vaak niet duidelijk te trekken is, is in de gemeente Oosterhout voorzien in
een subsidieregeling (activiteitensubsidie Programmering van de Stad) die zich
richt op het geheel van deze activiteiten. Bij de beoordeling van de act iviteiten
wordt gekeken hoe de activiteiten aansluiten bij een breed pallet aan
beleidsdoelstellingen (cultuur, erfgoed, evenementen, sport en bewegen,
gezondheid, jongeren, kwetsbare groepen en vrijwilligers;
de gemeente stuurt aan op een samenwerking c.q. samenvoeging van het VVV en
het UITpunt, waarmee ook de relatie tussen de beleidsvelden cultuur en recreatie
en toerisme wordt versterkt.
Kunnen we hier iets opnemen over de verdere kansen?
Als verdere kansen om middels culturele stimulans bredere sociaal-maatschappelijke
opgaven te bedienen, kunnen hier aangemerkt worden: het verder verknopen en verbinden
van de drie decentralisaties aan cultuur Ook vanuit de insteek van Oosterhout als
‘Familiestad’, economisch vestigingsklimaat en binnenstadseconomie zijn er meer
raakvlakken met andere beleidsterreinen denkbaar.
Doelmatigheid
Zoals hiervoor bij de vraag naar doeltreffendheid kan ook de vraag naar doelmatigheid op
verschillende niveaus beantwoord worden. Ten eerste is dan de vraag of de uitvoering van
de in de Cultuurnota voorziene activiteiten doelmatig is verlopen. De uitvoering van de
activiteiten binnen de cultuurnota als geheel is als doelmatig aan te merken, de begrotingen
en rekeningen zijn gedurende de hele periode in balans. Over de doelmatigheid van de
uitvoering van de afzonderlijke activiteiten binnen de cultuurnota kan geen exact beeld
worden gevormd, omdat daarover geen administratieve gegevens voorhanden zijn. Voor
zover vast te stellen is er overigens geen indicatie dat er sprake is van belangrijke
afwijkingen.
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Een tweede vraag is of daarmee ook het Cultuurbeleid als geheel als doelmatig aan te
merken is. Deze vraag is onderzoekstechnisch lastig te beantwoorden omdat, zoals hiervoor
werd aangegeven, in de cultuurnota wel de beoogde ontwikkelingen zijn aangegeven, maar
niet de doorwerking daarvan op prestaties, maatschappelijk effecten en voor cultuurbeleid in
te zetten financiële middelen. Wel kan aan de hand van de programmabegrotingen en
jaarverslagen worden vastgesteld dat in de onderzoeksperiode:
in 2009, 2010, 2012 en 2013 de realisatie van het Programma van de Stad
ongeveer op of binnen de begroting is gebleven
in 2011 er weliswaar administratief bezien een overschrijding was ad ca. € 1 mln,
maar deze grotendeels voor rekening kwam van een bedrag ad € 980.500 dat in
één keer is afgeboekt voor het Huis van Cultuur.
Een bevinding is daarnaast dat in de onderzoeksperiode tot ingrijpende bezuinigingen is
besloten, waarbij echter het voorzieningenniveau in de kern wel in stand wordt gehouden.
Indien en voor zover deze (nog deels te realiseren) bezuinigingen inderdaad op deze wijze
gerealiseerd worden is dat als een belangrijke verbetering van de doelmatigheid aan te
merken.
Vergelijking met andere gemeenten
Bij de voorbereiding van het onderzoek is vanuit de raad als aandachtspunt bij het
onderzoek gevraagd “hoe de Oosterhoutse culturele uitgaven per inwoner zich verhouden tot
die van gemeenten van vergelijkbare omvang”.
Alvorens in te gaan op het antwoord op deze vraag, merkt de Rekenkamer op dat er
belangrijke verschillen kunnen zijn in de wijze waarop gemeenten de uitgaven voor cultuur
berekenen c.q. aan deze functie toekennen. Daarnaast kunnen verschillen in uitgaven
uiteraard ook het gevolg zijn van verschillen in het voorzieningenniveau. Aan de vergelijking
met andere gemeenten kan dan ook geen oordeel over de doelmatigheid worden verbonden;
wel kan het aanleiding geven tot een nadere analyse.
In het onderzoek zijn voor beantwoording twee landelijke databases/databronnen
geraadpleegd. Daaruit is een selectie gemaakt van gemeenten met een redelijk vergelijkbaar aantal inwoners, welke evenals Oosterhout ook beschikken over een schouwburg. Uit
beide analyses blijkt dat de uitgaven in Oosterhout zich in het hogere deel van het spectrum
bevinden. Er zijn enkele gemeenten waarbij sprake is van een lager uitgavenniveau; het is
in het kader van dit onderzoek echter niet vast te stellen of en in hoeverre dit het gevolg is
van een verschil in doelmatigheid dan wel verschillen in voorzieningenniveau en toerekening
van kosten.
Marktwerking en concurrentievervalsing
Binnen de verscheidenheid van culturele vormen zijn er activiteiten die in zichzelf
economisch rendabel zijn, maar ook activiteiten waarvoor dat slechts ten dele geldt. In
hoeverre de gemeente cultureel waardevolle, maar niet rendabele activiteiten wil aanbieden
of ondersteunen is het resultaat van een politieke afweging. Indien daar toe besloten wordt
moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om oneerlijke concurrentie te
voorkomen.
De Wet Markt en Overheid stelt gedragsregels indien de gemeente of een daaraan
gerelateerde overheidsorganisatie economische activiteiten uitvoert. In de wet zijn criteria
opgenomen op basis waarvan bepaald wordt of een instelling al dan niet als overheidsorganisatie aan te merken is. In de gemeente Oosterhout is dit (tot de verzelfstandiging)
alleen van toepassing voor theater De Bussel.
Op basis van de wet zijn 4 gedragsregels van toepassing, waarin binnen dit kader vooral van
belang is dat bij economische activiteiten een kostendekkende prijs in rekening dient te
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worden gebracht. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor economische
activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. De raad van de gemeente Oosterhout
heeft besloten op grond van het algemeen belang deze uitzondering op theater De Bussel
van toepassing te verklaren.
Op grond van de wet is ook de gemeente zelf uiteraard verplicht om bij economische
activiteiten een kostendekkende prijs te hanteren. In het kader van het onderzoek gaat het
dan met name om de huur die aan culturele instellingen (Theek 5, H19, Speelgoed en
carnavals museum en de nieuwe Pannehoef) in rekening wordt gebracht. Voor alle
instellingen geldt dat er kostprijsdekkende tarieven in rekening worden gebracht volgens de
discounted cash flow methodiek.
Behalve door economische activiteiten zou ook het verlenen van subsidies van invloed
kunnen zijn op de concurrentieverhoudingen. Om dat te voorkomen is nodig dat de
subsidieverstrekking
niet
selectief
is,
maar
alle
potentiële
aanbieders
voor
subsidieverstrekking in aanmerking kunnen komen. In dat licht bezien is van belang dat in
de systematiek van Beleidsgestuurde Contractfinanciering er in is voorzien dat op basis van
het door de gemeente vastgestelde programma van eisen er een ronde volgt waarin
aanbieders in de gelegenheid worden gesteld om offerte in te dienen, waarna op grond van
objectieve criteria tot toekenning, subsidiebeschikking en een outputcontract wordt
gekomen.

Aanbevelingen
1. Geadviseerd wordt om in de volgende Cultuurnota niet alleen aan te geven welke
ontwikkelingen worden nagestreefd, maar ook tot welke resultaten dat in termen van
prestaties, participatie, maatschappelijke effecten en inzet van middelen in de
beleidsperiode dient te leiden.
Zoals hiervoor werd aangegeven had de nota Cultuurbeleid 2009-2012 vooral het karakter
van een ontwikkelings- en activiteitenplan. Om vast te kunnen stellen of die ontwikkelingen
en activiteiten ook tot het beoogde resultaat leiden is gewenst dat in de beleidsnota concreet
wordt aangegeven welke resultaten daarmee worden beoogd.
2. Geadviseerd wordt om in de volgende Cultuurnota de ontwikkeling van het Cultuurbeleid
vorm en inhoud te geven binnen het bredere kader van maatschappelijke en economische
ontwikkelingen.
Het cultuurbeleid van de gemeente heeft waarde in zich, maar kan ook een belangrijke
bijdrage leveren aan het realiseren van doelen op andere beleidterreinen zoals
maatschappelijke participatie, economisch vestigingsklimaat en binnenstadseconomie.
3. Geadviseerd wordt om de verdere ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap te
bevorderen, faciliteren en belemmeringen op te heffen.
In de onderzoeksperiode zijn met name door de grotere, professionele instellingen
belangrijke stappen gezet bij de ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap. Ook de
invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering heeft daar een belangrijke bijdrage
aan geleverd. Deze ontwikkeling biedt nog verdere mogelijkheden, waarbij de gemeente bij
met name kleinere, door amateurs gedragen instellingen een bevorderende rol zou kunnen
vervullen. Daarbij is van belang dat de gemeente niet alleen de ontwikkelingen binnen de
instellingen bevordert, maar ook in haar eigen taakuitvoering deze ontwikkelingen faciliteert
en belemmeringen (bijvoorbeeld bij vergunningverlening) weg neemt.
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4. Geadviseerd wordt om in de beleidsontwikkeling hoge prioriteit toe te kennen aan de
participatie van de jeugd.
In de voorgaande Cultuurnota is prioriteit gelegd bij het betrekken van de jeugd, en met
name bij het project de Brede Buurt is daar ook actief invulling aan gegeven. Voor een
toekomstbestendig cultuurbeleid en (als basis daarvoor) een bloeiend verenigingsleven is
nodig dat tot een nog verdergaande inzet wordt gekomen.
5. Geadviseerd wordt om nader te onderzoeken in hoeverre de relatief hoge uitgaven aan
cultuur in Oosterhout het gevolg zijn van een verschil in doelmatigheid dan wel verschillen in
voorzieningenniveau en toerekening van kosten.
Zoals uit de benchmarkgegevens blijkt liggen de uitgaven voor cultuurbeleid in de hogere
range van hetgeen bij
vergelijkbare gemeenten gebruikelijk is. Een nadere analyse van verschillen (bijvoorbeeld
voorzieningenniveau, kostentoerekening, aandeel kosten in gebouwde voorzieningen, mate
van verzelfstandiging) kan zowel inhoudelijk als financieel tot verder inzicht, en daarmee
mogelijk tot verdere verbeteringen leiden.
6. Geadviseerd wordt om bij het opstellen van de volgende Cultuurnota uit te gaan van een
zodanig dynamische opzet dat niet alleen bij de voorbereiding van de nota, maar ook tijdens
de uitvoeringsperiode er een interactieve communicatie is met alle betrokkenen.
Uit het onderzoek blijkt dat het cultuurbeleid in de afgelopen periode sterk in beweging was,
en dat ook in de volgende periode zal zijn. In samenhang daarmee verandert ook de rol van
de gemeente van een in hoofdzaak regisserende naar een primair faciliterende rol. Daarbij
past een planopzet waarbij niet beoogd wordt om de ontwikkelingen in de volgende periode
in detail te sturen, maar een meer visionaire opzet waarbij tijdens de uitvoering ingespeeld
kan worden op ontwikkelingen en kansen.
7. Geadviseerd wordt om de samenwerking tussen culturele instellingen binnen de
gemeente Oosterhout te bevorderen en hen daartoe ook te stimuleren.
Ondanks dat de wil en de noodzaak tot samenwerken er is en dit ook al volop gebeurt, kan
de samenwerking ook nog verder verbeterd worden, bijvoorbeeld door samen te werken bij
het benaderen, betrekken en vasthouden van de jeugd of door gezamenlijke
marketingactiviteiten.
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1.

Inleiding

1.1.

Achtergrond onderzoek

De gemeenteraad van de gemeente Oosterhout heeft aan de Rekenkamer West-Brabant
gevraagd een evaluatie uit te voeren van de Cultuurnota 2009–2012 ‘Laat 1000 bloemen
bloeien’ van de gemeente Oosterhout. Daarbij gaat het om een evaluatie van de
effectiviteit van het beleid van de Cultuurnota en de gestelde doelen: wat was de ambitie
in de cultuurnota, welke kaders, doelen en middelen stonden hier tegenover, wat is er
bereikt en was het effectief? De aanbevelingen van het onderzoek worden gebruikt als
input voor de nieuwe Cultuurnota. De Rekenkamer wil ook vóóruit kijken (ex ante) in
plaats van alleen achteruit kijken en evalueren (ex post).
Het veldwerk voor het onderzoek is uitgevoerd door bureau Panteia. De Rekenkamer WestBrabant heeft de opdracht voor de uitvoering van het onderzoek verstrekt op basis van de
ervaring en kennis van bureau Panteia op het gebied van zowel rekenkameronderzoeken
als gemeentelijk cultuurbeleid.

1.2.

Centrale vraagstelling en onderzoeksvragen

Centrale vragen en deelvragen van het onderzoek luiden als volgt:
De centrale vragen in dit onderzoek zijn:
1. Wat was de ambitie in de cultuurnota, welke kaders, doelen en
middelen stonden hier tegenover, wat is er bereikt en was het
effectief en doelmatig?
2. Tot welke leereffecten leiden de ervaringen voor de nieuwe
Cultuurnota?

Deze zijn uitgewerkt in 12 deelvragen:
Input (middelen)
1.

2.

Welke kaders en doelstellingen kent het cultuurbeleid 2009 2012 en welke instrumenten en activiteiten 1 zijn daarvoor
ingezet binnen de gemeente?
Welke middelen zijn ingezet op het cultuurbeleid in de
periode 2009 - 2012?

Par. 2.2 – 2.3
Bijlage 2
Par. 4.3

Throughput (proces)
3.
4.
5.

Welke acties zijn genomen om de drie speerpunten te
stimuleren?
In hoeverre wordt er samengewerkt tussen de instellingen
onderling en de gemeente om de doelstellingen te realiseren?

Hoofdstuk 4
4.1.3 - 4.1.6
Par. 4.2.1 en
Par. 4.2.2

In hoeverre is de uitvoering van het beleid volgens plan en
naar wens verlopen?

H4 en H5

1

In het uitvoeringsplan behorend bij de Cultuurnota zijn 23 activiteiten benoemd die behoren bij de
uitwerking van de drie speerpunten van de nota.
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Output (prestaties)
6.
7.
8.
9.

Welke culturele instellingen zijn er in de gemeenten?
Welke activiteiten hebben deze instellingen uitgevoerd om de
doelen te halen?
Welke oordelen en opvattingen hebben de culturele
instellingen over het cultuurbeleid van de gemeente?

H3
H3
Bijlage 2
H3

Hoe scoren de instellingen op Cultureel Ondernemerschap?

Par. 4.1.5

Outcome (effecten)
10. In hoeverre zijn de doelstellingen van het cultuurbeleid zoals
geformuleerd in de cultuurnota 2009 – 2012 bereikt en zijn
deze aanwijsbaar het gevolg van het gevoerde beleid?

Par. 4.5 en H5

Overall: doelmatig, doeltreffend en leereffecten toekomst
11. Was het gevoerde cultuurbeleid effectief en doelmatig?
12. Tot welke leereffecten leiden de ervaringen voor de nieuwe
Cultuurnota?

Par. 4.5 en H5
Par. 4.5 en H5

De deelvragen hebben we gerubriceerd naar de stappen in een evaluatiemodel dat we voor
de analyse hanteren. Deelvraag 12 is een overkoepelende vraag die verder reikt dan het
moment van vandaag. In figuur 1.1 is het evaluatiemodel voor dit onderzoek weergegeven.
Figuur 1.1 Model effectevaluatie toegepast op “Evaluatie Cultuurnota Oosterhout”

Doelen / speerpunten Cultuurnota 2009 - 2012
Leereffecten
voor
Cultuurnota
2014

§
§
§

Participatie: Verbreden en verjongen, diversiteit en educatie
bevorderen zodat cultuur meer mensen bereikt.
Innovatie: Meer samenhang en minder schotten tussen de
organisaties en sectoren ter vergroting van experiment en
vernieuwing.
Cultureel ondernemerschap: het verwerven van eigen
inkomsten in de markt, brede basis voor culturele initiatieven.

Input

Middelen:
§ Kosten uitvoering
cultuurnota
§ Kosten investeringen
Cultuurnota
§ Subsidies instellingen

Output

Throughput

Proces:
§

Uitvoering van de
Cultuurnota
betreffende 23
activiteiten

Prestaties:
§ Activiteiten culturele
instellingen om doelen
te bereiken
§ Opvattingen van
instellingen over
gemeentelijk beleid
§ Score op test cultureel
ondernemerschap

Cultuurnota
2009 - 2012

Bron: Panteia, 2014
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Outcome

Effecten:
Bijdrage van beleid, uitvoering en
activiteiten aan:
§ Participatie
§ Innovatie
§ Cultureel Ondernemerschap

Doeltreffendheid / Effectiviteit
Zijn de doelen van de cultuurnota bereikt en
het gevolg van gevoerd beleid

Afbakening
Het onderzoek heeft betrekking op de periode 2009-2013. Ontwikkelingen in 2014 zijn bij
het onderzoek betrokken indien en zover die relevant zijn voor de conclusies en
aanbevelingen.

1.3.

Onderzoeksaanpak en –verantwoording

Bij het verzoek vanuit de gemeenteraad om onderzoek te doen naar het onderwerp
“Evaluatie Cultuurnota” is uitdrukkelijk als doel gesteld dat “De aanbevelingen uit het
rekenkameronderzoek gebruikt zouden kunnen worden voor de nieuwe cultuurnota ”.
Gezien de ingrijpende ontwikkelingen in de cultuursector kan daartoe niet volstaan worden
met alleen retrospectief onderzoek, maar is in het onderzoek uitdrukkelijk ook aan
betrokkenen gevraagd om leerpunten voor de toekomst aan te geven. Dat betekent dat er
in het onderzoek twee elementen herkenbaar zijn die ook in de formulering van de
onderzoeksvragen tot uiting komen: enerzijds een terugblik op de voorgaande periode,
anderzijds (en als uiteindelijk doel) leerpunten aan te geven die gebruikt kunnen worden
bij het opstellen van de nieuwe Cultuurnota.
Zoals gebruikelijk is ten behoeve van het onderzoek een normenkader opgesteld. Het
normenkader is in de aanpak van het onderzoek geen eindresultaat, maar een middel om
de feiten op een rij te zetten bij de evaluatie van de voorgaande periode. In die zin speelt
het normenkader een centrale rol in het rapport, aangezien zowel in het gehele rapport als
in de conclusies en aanbevelingen wordt teruggegrepen op het normenkader. In dit rapport
is het ingevulde normenkader als bijlage opgenomen (zie bijlage 1). Deskresearch,
interviews met betrokkenen en het ingevulde normenkader zijn belangrijke bronnen
geweest om tot leerpunten voor de nieuwe cultuurnota te komen. Daarnaast zijn de
leerpunten ontleend aan de ruime expertise op dit gebied van bureau Panteia. Voor zover
in de rapportage genoemde leerpunten zijn gebaseerd op meningen van betrokkenen of de
expertise van Panteia, is dat in de rapportage vermeld.
Onderzoeksaanpak
De aanpak van het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Het onderzoek is
gestart met de introductiebijeenkomst bij de gemeente Oosterhout op 30 juni. Daarna
hebben twee gesprekken plaatsgevonden met de gemeente Oosterhout, een
groepsinterview met ambtenaren op het gebied van cultuur en een groepsinterview met de
wethouder, directeur en hoofd van de afdeling. De gemeente Oosterhout heeft Panteia ook
documenten doen toekomen voor de deskresearch (zie bijlage 4). In de zomerperiode
hebben 7 diepte-interviews plaatsgevonden met de belangrijkste culturele instellingen in
Oosterhout (face-to-face gesprekken). De keuze van de instellingen is in goed overleg met
de gemeente tot stand gekomen. In bijlage 3 is opgenomen met wie gesproken is. Na de
interviews is de nota van bevindingen opgesteld.
Invulling cultureel ondernemerschap
Op basis van de algemene literatuur over ondernemendheid en eerder onderzoek hierover
hebben wij een definitie afgeleid voor ondernemendheid in de culturele sector. Deze
definitie is gebaseerd op de ‘Entrepreneurial Orientation’-schaal. Bij deze definitie gaat het
om kansen zien, kansen pakken en bereid zijn om risico te nemen en dus te accepteren
dat het ook mis kan gaan. Deze definitie geeft een bredere context dan de betekenis die
vaak aan cultureel ondernemerschap wordt gegeven, namelijk het uit de markt halen van
financiële middelen. In onze definitie bekijken we het breder. Er moet een idee zijn, er
moet initiatief genomen worden en ook risicobereidheid zijn. Kortom, het begrip cultureel
ondernemerschap beslaat drie pijlers, zoals onderstaande figuur laat zien.
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In dit onderzoek hebben we het begrip cultureel ondernemerschap gemeten met behulp
van een beknopte vragenlijst waarin we de drie begrippen blootleggen. Door 9 vragen te
stellen kunnen we een indicatie geven van waar op de ladder de betreffende culturele
instelling zich bevindt. Deze checklist hebben wij gebruikt in de gesprekken met de
culturele instellingen in Oosterhout om een indruk te krijgen van hun ondernemendheid.

1.4.

Aanvullende vragen vanuit de gemeenteraad

1.4.1. Vergelijking met aanbod van commerciële aanbieders
In het onderzoek mag, aldus de gemeenteraad, niet alleen een effect analyse opgenomen
worden van de gemeentelijke inzet. Met een oog op een overheid die ook in culturele
uitgaven haar onmisbare rol scherp voor ogen heeft, is het evenzo wenselijk om te weten
waar deze inzet gemist kan worden omdat dit door anderen opgepakt wordt. Hierbij kan
worden gedacht aan een vergelijking van het aanbod van gesubsidieerde aanbieders als
H19 (muziek-theater-dansschool in Oosterhout) met het aanbod van commerciële
aanbieders. Deze introductie vanuit de Raad leidt tot onderstaande twee specifieke,
aanvullende onderzoeksvragen:
- Zijn er landelijke tendensen zichtbaar waarbij culturele ontwikkelingen zonder gemeentelijke inmenging tot bloei komen? (Hier kan worden gedacht aan de groeiende
culturele uitingen in de stedelijke 'urban culture', waarbij muziek, dans, kunst en sport
zonder daadwerkelijke coördinatie of ondersteuning opkomen en zich een plek
verschaffen in het culturele veld.) V1
- Hoe verhouden gemeentelijke gesubsidieerde initiatieven zich tot vergelijkbare
initiatieven die zonder gemeentelijke gelden tot stand komen? V2
Bovenstaande twee vragen worden beantwoord in paragraaf 4.1.6.
1.4.2. Verbinding en enthousiasmeren van de jeugd
De gemeente heeft bij de financiële ondersteuning van onder meer H19 het doel om de
(jonge) bewoners van Oosterhout in contact te brengen met cultuur. Het gaat hier dus
puur om het verbinden en enthousiasmeren. Dit leidt tot onderstaande vragen:
- In hoeverre richt de inzet van H19 zich effectief op het verbinden en enthousiasmeren
van de jeugdige Oosterhouter? (hoeveel jongeren worden bereikt, hoeveel jongeren
zijn er daadwerkelijk doorgestroomd naar regulier cultureel aanbod etc. zoals aangegeven in de Cultuurnota) V3
- Vindt er hierbij een goede doorgeleiding plaats naar het reguliere culturele aanbod? V4
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Vraag V4 interpreteren wij als de vraag: wordt er vanuit H19 doorverwezen naar andere
culturele activiteiten?
Op basis van het gesprek met de gemeente, de documentstudie en het interview met H19
wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Dit komt terug in paragraaf 4.1.2.
1.4.3. Tegengaan onwenselijk en oneerlijke concurrentie
In het verlengde van de vragen in paragraaf 1.4.1 en 1.4.2 wordt de volgende aanvullende
vraag gesteld:
- Hoe wordt voorkomen dat het gesubsidieerde aanbod van H19 te ver doorschiet richting
regulier aanbod, waarmee een onwenselijke/oneerlijke concurrentie met marktpartijen
ontstaat? V5A
Aanvullend daaraan beantwoorden we ook de vraag:
Hoe geeft de gemeente Oosterhout invulling aan de Wet Markt en Overheid wat betreft
het onderdeel concurrentievervalsing betreffende gesubsidieerde activiteiten? V5B
Ook de beantwoording van deze vraag V5A, voor zover mogelijk op basis van het gesprek
met de gemeente, de documentstudie en het interview met H19, volgt in paragraaf 4.1.6
waar in wordt gegaan op oneerlijke concurrentie en concurrentievervalsing. In de beantwoording zal de vanaf 1 juli 2012 ingetreden Wet Markt en Overheid betrokken worden en
zal bekeken worden hoe de gemeente Oosterhout hier in haar beleidsvorming rekening
mee heeft gehouden (zie vraag V5B die wordt beantwoord in paragraaf 4.1.6).
1.4.4. Bredere maatschappelijke kosten-baten analyse
Hieronder volgen twee aanvullende vragen vanuit de Raad die van belang zijn bij het
vooruitkijken naar de nieuwe cultuurnota en het terugkijken naar de behaalde resultaten:
- Worden culturele subsidies uitgegeven op basis van een bredere maatschappelijke
kosten-baten analyse, of telt hierbij enkel de intrinsieke waarde van het culturele
initiatief? V6
- Welke kansen liggen er om middels culturele stimulans bredere sociaal-maatschappelijk opgaven te bedienen? V7
Op basis van het totale onderzoek komen de vragen V6 en V7 aan bod in paragraaf 4.4.

1.4.5. Uitgaven Oosterhout in perspectief
Vanuit de Raad komt de vraag hoe de uitgaven van Oosterhout aan cultuur zich verhouden
tot uitgaven van andere gemeenten:
- Hoe verhouden de Oosterhoutse gemeentelijke culturele uitgaven per inwoner zich tot
die van gemeenten van vergelijkbare omvang? V8
Deze vraag (V8) wordt beantwoord in paragraaf 4.3.5 door enkele openbare cijfers over
uitgaven op een rijtje te zetten en voor Oosterhout te vergelijken met vergelijkbare
gemeenten in een benchmark en door hier ook het landelijke gemiddelde en het
gemiddelde van deze benchmarkgemeenten bij te plaatsen 2.

2

Bron: http://www.volkskrant.nl/static/nmc/red/frameset/VK160314GemeentelijkeGeldzakenUpdate2
/index.html# en CBS (http: statline.cbs.nl).

16

Evaluatie Cultuurnota Gemeente Oosterhout

2.

Uitgangspunten Cultuurbeleid

2.1.

Achtergrond Cultuurnota

Cultuurnota 2009 - 2012
De Cultuurnota 2009-2012 ‘Laat duizend bloemen bloeien’ staat centraal in de evaluatie.
Deze nota is een actualisering van de basisnota Cultuur in Beweging 2003 – 2007. Een
groot deel van wat in de basisnota stond is gerealiseerd, sommige uitgangspunten moeten
herijkt worden als gevolg van voortschrijdend inzicht, ontwikkelingen in het landelijke en
provinciaal cultuur beleid, als gevolg van kansen voor cultuur in de gemeente Oosterhout
en in verband met de gevolgen van bezuinigingen.
Doel voor de komende vier jaar is een nog rijker en gevarieerder aanbod van culturele
activiteiten in aantrekkelijke accommodaties, voor en samen met de inwoners van
Oosterhout.
Eén van de belangrijkste speerpunten in deze nota is ‘ontmoeten en samenwerken’ met
het oog op vernieuwing en ondernemerschap. Dit sluit ook goed aan bij de beleidsbrief
over het programma ondernemerschap in de culturele sector3. Het stimuleren van
samenwerking tussen instellingen en groepen geeft ook kans om:

Het publieksbereik te vergroten

Meer jongeren te bereiken en te betrekken bij cultuur

De culturele dynamiek te vergroten

Vernieuwend bezig te zijn.
Uitgangspunten, overwegingen en speerpunten Cultuurnota 2009-2012
In de cultuurnota Cultuur in Beweging (2003) zijn zes uitgangspunten vastgesteld,
namelijk:
 Voeren van regie
 Voorwaarden scheppen
 Verbreden
 Verjongen
 Vernieuwen
 Versterken
Tegen de achtergrond van enkele overwegingen, die worden gepresenteerd in de nota,
leidt dit tot drie nieuwe speerpunten die heel goed aansluiten bij de zes eerdere
speerpunten.
Deze overwegingen zijn:

Laat duizend bloemen bloeien in Oosterhout;

Diversiteit en Educatie bevorderen dat cultuur meer mensen bereikt;

Gebruikers in algemene zin en jongeren in het bijzonder worden nadrukkelijk
betrokken bij nieuwe ontwikkelingen;

Innovatie door samenwerking;

Cultureel Ondernemerschap.

3

Bron: ministerie van OCW, 31 mei 2012, referentie: 391225.
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De drie speerpunten in de huidige Cultuurnota zijn weergegeven in figuur 2.1. Hieruit blijkt
ook duidelijk wat de relatie is met de zes uitgangspunten van de vorige cultuurnota.

figuur 2.1 Speerpunten cultuurbeleid 2009-2012

Participatie
Verbreden en
Verjongen

Innovatie Vernieuwen
en Versterken

Cultureel
Ondernemerschap
Voorwaarden
scheppen en
regievoeren

Bron: Cultuurnota 2009-2012. Laat duizend bloemen bloeien, juni 2009

Het cultureel beleid is zowel op professionals als op amateurs gericht. De zes
uitgangspunten leiden tot de volgende drie speerpunten:
1. Verbreden en Verjongen: Participatie. Diversiteit en educatie bevorderen dat
cultuur meer mensen bereikt.
2. Vernieuwing en versterking: Innovatie. Meer samenhang en minder schotten
tussen de organisaties en tussen de sectoren om zo experiment en vernieuwing van de
grond te tillen.
3. Voorwaarden scheppen en voeren van regie: Cultureel Ondernemerschap. Het
vermogen van culturele organisaties om eigen inkomsten te verwerven maakt de
cultuursector tot een sector die stevig op eigen benen staat en verankerd is in de
maatschappij. Subsidie is daarbij niet vanzelfsprekend. Een sterkte cultuursector is in
staat om zijn eigen inkomsten te verwerven. Dit geeft een brede basis aan alle
culturele activiteiten.
Het cultureel beleid is uitgewerkt in 23 activiteiten die voor een groot deel zijn onder te
brengen bij de drie speerpunten. Zo zijn er 8 activiteiten uitgewerkt onder Participatie, 5
onder Innovatie en 6 onder cultureel ondernemerschap. Er resteren dan nog 4 activiteiten
onder Cultuurhistorie en musea (zie bijlage 2). Een verdere uitwerking van de cultuurnota
en de activiteiten is opgenomen in het uitvoeringsplan Cultuurnota 2009-2012 (november
2009), waarin ook een hoofdstuk over de financiën is opgenomen (geschatte kosten van
uitvoering van de cultuurnota en geschatte kosten investeringen).
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2.2.

Doelstellingen Cultuurbeleid Oosterhout

In de planning en control cyclus van de gemeente bestaande uit begrotingen en
jaarrekeningen is het Cultuurbeleid onderdeel van het onderdeel Programmering van de
Stad. Hieronder valt: Bibliotheek, Kunst en Cultuur, Musea en Archieven en Evenementen.
De algemene doelstelling van het cultuurbeleid staat dan ook opgenomen in de
programmabegroting (programma 9: Programmering van de Stad) van de gemeente
Oosterhout en luidt:
“Het bevorderen van een gevarieerd en hoogwaardig aanbod van cultuur en evenementen,
het ondersteunen van kwetsbare vormen van kunst en cultuur en het behoud van het
cultureel erfgoed in de stad (inclusief het beheer van collecties)”
Deze algemene doelstelling is nader uitgewerkt per beleidsproduct:
Beleidsproduct 19: Bibliotheek
“Het bevorderen van de (cognitieve) ontwikkeling van de gehele Oosterhoutse bevolking
door het in stand houden van een bibliotheekvoorziening. De bibliotheek maakt voor een
breed publiek literatuur, kennis en informatie bereikbaar. Gewenst effect is een burgerij
met een goed ontwikkeld kennisniveau.”
Beleidsproduct 24: Kunst en cultuur
“Bevorderen van ontplooiing van de bevolking op cognitief, sociaal en creatief vlak,
vergroten van differentiatie en samenhang in de samenleving en het stimuleren van
gemeenschapszin en economie door het in stand houden van een adequate culturele
infrastructuur.”
Beleidsproduct 25: Musea en archieven
“Het behouden van geschiedenis en goederen die van cultuurhistorische waarde zijn voor
de samenleving.”
Deze doelstellingen zijn vervolgens weer vertaald in beleidsdoelen, resultaten en prestatiec.q. outputindicatoren per instelling (zie de verschillende Programma’s van Eisen en de
outputcontracten).

2.3.

Kaders en speerpunten binnen het beleid

2.3.1. Speerpunten en focus
Het cultuurbeleid van de gemeente Oosterhout heeft zich gericht op de drie speerpunten
uit de cultuurnota: Participatie, Innovatie en Cultureel ondernemerschap. Waar de focus in
de beginperiode van de cultuurnota met name was gericht op de speerpunten Participatie
en Innovatie is de focus in de laatste jaren (onder druk van de bezuinigingen) steeds meer
verschoven naar Cultureel ondernemerschap, aldus de gemeente.
Het doel van de gemeente is om hierbij de rol van regievoerder en facilitator te spelen,
o.a. door verzakelijking in de subsidieverstrekking (beleidsgestuurde contractfinanciering),
waardoor er meer op resultaten wordt gestuurd (wat ook goed past binnen de focus op
cultureel ondernemerschap). Dit moet ook leiden tot betere samenwerking en meer
samenhang in het totale culturele aanbod. Ook heeft de gemeente, in het kader van de
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faciliterende rol, veel aandacht laten uitgegaan naar de huisvesting van de belangrijkste
culturele partners (Theater, Bibliotheek, H19, Huis voor Amateurs (De Nieuwe Pannehoef),
Filmtheater, Speelgoedmuseum (Huis voor Erfgoed), Openluchttheater, BOCK).
Tot slot is er een focus vanuit de gemeente op cultuureducatie en de verbinding met de
beleidsvelden: Onderwijs, Sport en Wmo (De Brede Buurt). Uitgangspunt hierbij is dat
cultuur wordt ingezet als middel om maatschappelijke doelen te bereiken en om de
participatie te bevorderen. In de volgende hoofdstukken wordt daar verder op ingegaan.
Korte toelichting Beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) 4
Door deze manier van subsidieverstrekking wordt er nu zakelijker omgegaan met instellingen. Feitelijk
is BCF voor het eerst geïntroduceerd bij Theek 5 voor het jaar 2010. BCF houdt in dat er een
programma van eisen wordt opgesteld, waarin gewenste maatschappelijke effecten worden vertaald
naar doelstellingen en resultaten. Er worden vervolgens prestatie-indicatoren aan gehangen waardoor
er meer inzicht ontstaat in wat de instellingen precies doen. Samen met de betreffende instellingen
heeft de gemeente meetpunten en indicatoren opgesteld om op te sturen. Na het programma van
eisen is er een offerteronde met aanbieders, daarna een toekenning en een subsidiebeschikking en
een outputcontract. In het verleden hoefde een instelling ter verantwoording van de subsidie aan de
gemeente alleen een jaarverslag en jaarrekening te overhandigen, nu moet er ook een outputverslag
komen. Als de indicatoren zoals vastgelegd niet zijn gehaald, dient hiervoor een duiding c.q. verklaring
te worden gegeven. Dit heeft er tot nog toe in de praktijk niet toe geleid dat instellingen gekort
worden in de subsidie. Er is voor gekozen om afwijkingen in de resultaten te verwerken in de nieuwe
outputcontracten. Voor culturele instellingen is dit een gewenningsproces dat wel degelijk ook
meerwaarde biedt (zie verder paragraaf 4.3.4).

2.3.2. Financieel beleid
Programmering van de Stad
Op basis van de opgenomen begrotingen van het Programma Programmering van de stad
uit de afzonderlijke programmabegrotingen is onderstaande tabel af te leiden. Deze kan
gebruikt worden om de realisaties naast te zetten (zie hoofdstuk 4).
Tabel 2.1 Programma Programmering van de stad, bedragen * 1.000 euro
Omschrijving

Begroting
2009

Begroting
2010

Begroting
2011

Begroting
2012

Evenementen
Bibliotheek
Subsidies kunst en
cultuur

294
1.446
156

173
1.479
177

200
1.349
175

347
1.094
168

Onderhoud kunst en
cultuur
Kunstbevordering en
–voorwerpen

189

83

136

67

207

191

175

173

Cultuurnota
Theater de Bussel
Jongerencentrum
Outflow

129
941
390

91
1409
274

91
1065
371

91
1.412
313

H19 Centrum voor
de Kunsten
Musea en archieven

966

924

860

191

427

Huis voor Cultuur
Totaal

4.909

0
5.229

4

Begroting
2013

Begroting
2014

230
1.295
168

130
1.680
303

46

48

197

205

91
1.496
225

112
1.674
-

849

823

786

116

274

380

235

37
4.575

0
4.788

0
4.950

0
5.172

Bron: Nota projectplan subsidie vernieuwing besluitvormende behandeling (Subsidievernieuwing 2 e
fase), 5-9-2011, paragraaf 5.2.4.3 (p. 26).

20

Evaluatie Cultuurnota Gemeente Oosterhout

De begroting van 2015 is niet opgenomen in tabel 2.1 omdat deze een andere indeling
kent dan de andere begrotingen. In deze begroting is afgestapt van het programma
Programmering van de stad en is gekozen voor een programma ‘De Levendige gemeente’,
waaronder vallen: Onderwijs & Jeugd, Cultuur & Evenementen en Sport. De begroting
2015 kent dan wel een andere programma-indeling, maar de genoemde elementen krijgen
als onderdeel ‘Cultuur & Evenementen’ wel een duidelijke plaats in de begroting.
Begroting Cultuurnota
In hoofdstuk 9 van het uitvoeringsplan van de cultuurnota is een overzicht opgenomen van
de geschatte kosten van uitvoering van de cultuurnota, verdeeld over 4 jaar (2009 –
2012). Voor het jaar 2009 komt het neer op 180.500 euro, voor de andere jaren elk op
311.500 euro per jaar. Steeds is per post aangegeven ten laste van welk budget of welke
subsidie het gaat. Totaal over de vierjarige periode gaat het om geschatte kosten van
1.115.000 euro. In het programma Programmering van de Stad is de cultuurnota een
kostenplaats met een budget dat in z´n geheel gemonitord wordt. Budgetaanpassingen als
gevolg van de cultuurnota zijn / worden verwerkt in de meerjarige begrotingen. Op deze
wijze wordt er integraal gestuurd op het realiseren van het bijgestelde beleid en de
financiële kaders.
In 2009 was er 1 fte, in 2013 is 0,6 fte bezig met Cultuurbeleid.
Bezuinigingen: operatie stofkam
De operatie stofkam is afgekondigd in 20105. Voor de eerste fase van de ombuigingsoperatie is uitgegaan van een taakstelling ter hoogte van circa € 3,3 miljoen in 2011,
oplopend tot € 9,6 miljoen in 2015. De ombuigingen binnen de programmakosten zijn voor
programma 9 Programmering van de stad op jaarbasis als volgt: voor 2011 229.000 euro
op jaarbasis, voor de jaren erna (2012-2015) een bedrag van 529.000 euro. In dit bedrag
van 529.000 euro is 380.000 euro voorzien betreffende de bibliotheek Theek 5 (het ging
onder andere om sluiting bibliotheekfiliaal Dommelbergen en stoppen met de bibliobus).
Later is het totale bedrag van de bezuinigingen teruggebracht naar 300.000 euro wat
betreft de bibliotheek.

2.3.3. Aansluiting bij landelijk en provinciaal beleid
Beleidsnotitie OCW
Aan de taakverdeling tussen de verschillende overheden wordt in de nieuwe beleidsnotitie
van OCW vastgehouden6:
- Gemeenten zijn verantwoordelijk voor accommodaties voor podiumkunsten, en voor de
financiering van het beheer van gemeentelijke collecties en musea.
- Cultuur is een kerntaak voor provincies waar dit de lokale belangen overstijgt.
Provincies zetten zich in voor de diversiteit en spreiding van culturele voorzieningen in
de regio en zijn verantwoordelijk voor de financiering van regionaal erfgoed,
waaronder provinciale collecties en musea.
- Het rijk is verantwoordelijk voor de landelijke culturele basisinfrastructuur, inclusief de
aansturing van de cultuurfondsen, en voor de financiering van het beheer van de
rijkscollectie.

5
6

Bron: http://ris.oosterhout.nl/system/Operatie%20Stofkam.pdf
Bron: Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. Beleidsnotitie OCW, visie van de
staatssecretaris van OCW op het cultuurbeleid, p. 4,
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/notas/2011/06/10/meer-dan-kwaliteit-eennieuwe-visie-op-cultuurbeleid.html.
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In dezelfde beleidsnotitie komen 4 prioriteiten aan bod, die voor het hele cultuurbeleid van
belang zijn: internationalisering, cultuureducatie, vernieuwing en talent en geven aan
cultuur. De eerste prioriteit is bij de gemeente Oosterhout niet zo herkenbaar vanwege de
gerichtheid op de regio in plaats van internationaal, gezien de grootte ook van de
gemeente. De andere prioriteiten zijn duidelijk herkenbaar in het cultuurbeleid van de
gemeente Oosterhout. Cultuureducatie, vernieuwen en talent komen duidelijk terug in de
speerpunten participatie en innovatie in Oosterhout. De landelijke prioriteit “Geven aan
Cultuur” komt duidelijk terug in het speerpunt cultureel ondernemerschap in Oosterhout.
Landelijke en provinciale regelingen
Het Cultuurbeleid van de gemeente Oosterhout heeft een sterke “couleur locale”. Daar
waar de landelijke en provinciale overheid zich met name richt op de professionele
kunsten, ligt de focus lokaal veel meer op de amateurkunst. Toch wordt waar mogelijk wel
aansluiting gezocht bij landelijk en provinciaal beleid en regelingen. Voorbeelden hiervan
zijn:
-

Digitalisering bibliotheek (De Digitale Bibliotheek)

-

Cultuureducatie met Kwaliteit (opvolger van Marktplaats voor Cultuureducatie)

-

Brede Impuls Combifuncties

-

Week van de Amateurkunst

-

Schatten van Brabant (fonds, maximaal 10.000 euro per activiteit, ingezet in 2009
tijdens 200-jarige bestaan als stad)

-

Museumbeleid: provinciale middelen ter versterking van het museale bestel. Ingezet
voor de inrichting van de Zandheuvelschool als museum en ter vernieuwing van de
museale functie van Speelgoedmuseum op Stelten.

Enkele van deze (financiële) regelingen worden hieronder kort toegelicht.
Landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit7
Doel van deze regeling in het primair onderwijs van het Fonds voor Cultuurparticipatie is de kwaliteit
van cultuureducatie, in het bijzonder het leergebied kunstzinnige oriëntatie in het primair onderwijs, te
bevorderen door subsidies beschikbaar te stellen voor activiteiten van culturele instellingen die in
samenwerking met scholen bijdragen aan de borging van cultuureducatie binnen het primair
onderwijs. De komst van de regeling is aangekondigd in het beleidsplan 2013-2016 van het Fonds. De
regeling maakt onderdeel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, dat staatsecretaris
Zijlstra heeft aangekondigd in zijn brief Meer dan kwaliteit, een nieuwe visie op Cultuurbeleid van 10
juni 2011. Dit programma heeft tot doel de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te
borgen door middel van een landelijk samenhangende aanpak. Het bestaat uit drie verschillende
trajecten: een landelijk, een lokaal en een onderwijstraject.
Belangrijke onderdelen van het landelijke programma zijn de Matchingsregeling Cultuureducatie met
Kwaliteit, bedoeld om scholen en culturele instellingen op lokaal niveau te ondersteunen bij de
versterking van de kwaliteit van het leergebied kunstzinnige oriëntatie, en de tijdelijke regeling
flankerende (aanvullende) beleid voor projecten die het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
ondersteunen. Voor de matchingsregeling legt OCW via het Fonds voor Cultuurparticipatie jaarlijks
€10 miljoen in, dat door participerende provincies en gemeenten wordt gematcht. Het LKCA werkt
voor het landelijke programma nauw samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie.

7

Bron: http://www.lkca.nl/kennisdossiers/cultuureducatie-met-kwaliteit
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Brede Impuls Combifuncties8
De Brede impuls is in 2008 gestart als Impuls brede scholen, sport en cultuur. De Impuls begon met
dertig grotere gemeenten en groeide daarna jaarlijks. Sinds 2011 kunnen alle gemeenten deelnemen.
Zij ontvangen daartoe een decentralisatie-uitkering in het gemeentefonds. De in dat kader
beschikbare combinatiefuncties konden worden ingezet binnen het onderwijs, de sportvereniging
en/of de culturele organisatie. Vanwege de uitbreiding met buurtsportcoaches per 2012 is de naam
sindsdien gewijzigd in Brede impuls combinatiefuncties. Deze coaches kunnen verbindingen leggen
tussen sport- en beweegaanbieders en zorg- en welzijnsinstellingen of het bedrijfsleven.
Er doen op dit moment 371 gemeenten mee aan de Brede Impuls Combinatiefuncties, de impuls brede
scholen, sport en cultuur. Het doel is verbindingen te leggen tussen onderwijs, sportverenigingen en
culturele organisaties en sinds 2012 ook met welzijn, gezondheid en kinderopvang. Dit gebeurt via
combinatiefuncties en bij de uitbreiding via buurtsportcoaches. Het totale aantal te realiseren fte’s
steeg naar 2900 in 2013.
De gemeente Oosterhout ontvangt in 2013 (2e tranche) 214.480 euro en 10,7 fte. Oosterhout is een
van de 90 gemeentes die vanaf 2009 structureel gebruik kan maken van rijkssubsidie voor inzet van
professionals die een brug vormen tussen scholen, sport en cultuur (combi(natie)functies). Deze
combinatiefuncties moeten uiteindelijk leiden tot9:
Uitbreiding aantal scholen met sport- en cultuuraanbod
Versterking sportverenigingen met het oog op hun maatschappelijke functie en de inzet van sport
voor het onderwijs, de naschoolse opvang en de wijk
Stimuleren van dagelijks sportaanbod op en rond de scholen voor alle leerlingen
Bevorderen dat de jeugd t/m 18 vertrouwd raakt met 1 of meer kunst- en cultuurvormen.
Week van de Amateurkunst (WAK)
In de Week van de Amateurkunst (WAK) worden in gemeenten door heel Nederland activiteiten
georganiseerd waarbij de passie en het plezier van amateurkunst centraal staan. De week heeft tot
doel dat organisaties kunnen laten zien op welke manier ze bezig zijn met amateurkunst: kunstcentra,
muziekscholen, scholen, bibliotheken, verenigingen, musea, buurthuizen of zorginstellingen. Als
gemeente kun je je aanmelden om WAK gemeente te worden. Sponsors van de WAK zijn het Fonds
voor Cultuurparticipatie en het VSB Fonds.

2.3.4. Relevante landelijke ontwikkelingen
Met betrekking tot de verschillende disciplines die vallen onder het cultuurbeleid zijn er
allerlei landelijke ontwikkelingen die in het achterhoofd moeten worden gehouden bij de
beoordeling van de cultuurnota en de uitvoering daarvan.
Theatersector:
Vanaf 2009 is er sprake van een landelijk dalend theaterbezoek (jaarlijks 13%
daling).
Verandering van het BTW tarief: eerst van 6% naar 21% en daarna weer terug
naar 6%.
Zakelijke markt wat betreft theaters (maar ook andere culturele instellingen) gaat
een stuk slechter waardoor het lastig is extra inkomsten te vergaren.

8

9

Bron: http://www.vng.nl/onderwerpenindex/onderwijs/combinatiefuncties/nieuws/rijksmiddelenbrede-impuls-combinatiefuncties-2013-bekend
Bron: Cultuurnota 2009-2012 ‘Laat duizend bloemen bloeien’, juni 2009.
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Bibliotheeksector
De nieuwe bibliotheekwet wordt per 1-1-2015 van kracht. In de nieuwe wet is er
slechts een kleine rol voor de provincie. De nieuwe bibliotheekwet regelt:
- de maatschappelijke functie van de bibliotheek;
- de landelijke digitale bibliotheek die in ontwikkeling is;
- wie waarvoor verantwoordelijk is in de bibliotheeksector.
Uit onderzoek van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB) 10 blijkt dat:
Het grootste deel van de financiering van bibliotheken afkomstig is van
gemeenten (90%) en daar is ook sprake van bezuinigingen;
De tendens in bibliotheekwereld is: afstoten vestigingen, ¾ stoot eigen gebouwen
af en brengt bibliotheekvoorziening onder in scholen, wijkcentra, verzorgingshuizen e.d. Een derde van de bibliotheken zal bemenste vestigingen vervangen
door zelfbedieningsbibliotheken.

2.3.5. Aansluiting bij andere beleidsterreinen
Verwevenheid van diverse beleidsterreinen
De scheidslijn tussen sport- en cultuurprojecten en –evenementen is in de praktijk
vaak niet duidelijk te trekken. Daarom is in de gemeente Oosterhout voorzien in een
subsidieregeling (activiteitensubsidie Programmering van de Stad) die zich richt op
het geheel van deze activiteiten. Bij de beoordeling van de activiteiten wordt gekeken
hoe de activiteiten aansluiten bij een breed pallet aan beleidsdoelstellingen (cultuur,
erfgoed, evenementen, sport en bewegen, gezondheid, jongeren, kwetsbare groepen
en vrijwilligers.
Cultuur, voorzieningen, economisch klimaat, vestigingsklimaat, recreatie en
toerisme
Het voorzieningenniveau is belangrijk voor de gemeente, omdat dit mede bepalend is voor
burgers en bedrijven om zich te vestigen in de gemeente Oosterhout of om in de gemeente
te werken of recreëren. Culturele voorzieningen spelen hierin een belangrijke rol. Het
vorige college heeft het programma voorzieningen in het leven geroepen. Dit heeft er
mede toe geleid dat er de afgelopen jaren veel besluiten zijn genomen ten aanzien van de
huisvesting en uitstraling van de culturele voorzieningen in de gemeente Oosterhout.
Bovendien wordt er door de gemeente gestuurd op een samenwerking c.q. samenvoeging
van het VVV en het UITpunt. Hiermee wordt ook de relatie tussen de beleidsvelden cultuur
en recreatie en toerisme versterkt.
Jeugdbeleid (Onderwijs, Sport, Welzijn en Cultuur): programma De Brede Buurt
De organisatorische structuur binnen de gemeente Oosterhout waarbij Sport, Cultuur en
Welzijn in één afdeling zitten, impliceert al dat er structureel wordt samengewerkt tussen
deze beleidsterreinen. Dit blijkt ook het geval te zijn voor de doelgroep jeugd, die centraal
staat in de nota ‘De Jeugd Centraal. Visiedocument Impuls Brede Scholen, sport en cultuur’
die door deze afdeling is opgesteld (juli 2009). De landelijke doelstellingen Impuls Brede
scholen, sport en cultuur zijn uitbreiding van het aantal brede scholen met een sport- en
cultuuraanbod, het versterken van 10% van de sportverenigingen met het oog op hun
maatschappelijke functie, stimuleren van het dagelijkse sportaanbod op en rond scholen en
10

Bron: Tussenbalans: de bibliotheeksector in 2012. Gemeentelijke bezuinigingen in de periode 20102014, effecten en vooruitblik, SIOB, 2012.
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bevorderen dat de jeugd tussen 4 en 18 jaar vertrouwd raakt met 1 of meer kunst- en
cultuurvormen. Om dit te realiseren zijn combinatiefuncties in het leven geroepen: een
werknemer is in dienst bij een werkgever, maar wordt tewerk gesteld bij meerdere
sectoren. Op basis van het aantal jongeren tot 18 jaar komt Oosterhout in 2012 in
aanmerking voor 8,5 fte combifunctionarissen (in 2009 was dit 4,1 fte, in 2010 en 2011
was dit 5,1 fte).
De impuls Brede scholen, sport en cultuur was de voorloper van de Brede impuls
Combinatiefuncties, die de basis vormt voor het programma de Brede Buurt. De Brede
Buurt is bij uitstek een project dat een groot scala aan beleidsterreinen samenbrengt en
verbindt. Binnen dit programma worden namelijk sport, cultuur en onderwijs als middel
ingezet om maatschappelijke doelen te bereiken (Wmo). Dit programma bestaat voor een
groot deel uit een binnen- en buitenschools programma op het gebied van sport en cultuur
voor basisschoolleerlingen. Hierin zijn dan ook de regelingen Cultuureducatie met Kwaliteit
en de Brede Impuls Combifuncties opgenomen. Daarnaast richt het programma de Brede
Buurt zich op kwetsbare groepen, zoals senioren, gehandicapten en minima. De
hoofdaannemer van de Brede Buurt, Oosterhout in Beweging, verzorgt het onderdeel sport
en het onderdeel cultuur wordt uitgevoerd door H19 samen met Theek 5. Cultuurcoaches
zijn verbinders rondom kunst en cultuur. Hun rol is nu nog erg gericht op het invulling
geven aan het programma en een deel van het programma. Die rol moet in de toekomst
verschuiven naar verbinders. Zo staat dat ook beschreven in de definitieve
opdrachtverstrekking De Brede Buurt: ‘….. In tegenstelling tot de cultuurmakelaar zullen
de cultuurcoaches meer uitvoerend werken, maar blijft ook het ‘makelen’ (stimuleren,
11
verbinden en wegwijs maken) een belangrijk onderdeel van de opdracht’ .
Evenementenbeleid
Er is een nota Evenementenbeleid 2012 (Evenementen maken de stad!), opgesteld door de
unit veiligheid (maart 2012) waarin culturele evenementen zijn opgenomen.
Centraal in het evenementenbeleid staan de volgende zaken:
Evenementen dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van ‘Oosterhout
Familiestad’ voor bewoners en bezoekers. De Oosterhoutse evenementen onderscheiden zich in de omgeving door hun diversiteit. Ze bedienen het gehele jaar door
alle leden van de Oosterhoutse familie;
Het evenementenaanbod is verfrissend en innovatief. De gemeente stuurt op nieuwe
ontwikkelingen.
Bij het opstellen van deze nota zijn alle relevante afdelingen betrokken geweest, waarmee
werd geborgd dat deze beleidslijnen aansluiten bij de grote lijnen van het cultuurbeleid van
de gemeente Oosterhout.

2.4.

Korte samenvatting uitkomsten

In dit hoofdstuk is besproken wat de achtergrond is van de cultuurnota. De uitgangspunten
van de eerdere cultuurnota was uitgangspunt voor de cultuurnota 2009-2012 waarin drie
speerpunten centraal staan: participatie, innovatie en cultureel ondernemerschap. De
doelstellingen van het beleid zijn besproken en de kaders binnen het beleid zijn geschetst.
De gemeente ziet haar rol op dit beleidsterrein als regievoerder en facilitator. Zij geeft hier
invulling aan door verzakelijking in de subsidieverstrekking (BCF), meer samenwerking en
een faciliterende rol van de gemeente bij de huisvesting van de belangrijkste culturele
partners. Ook is er focus op cultuureducatie en verbinding met andere beleidsterreinen.

11

Bron: Opdrachtverstrekking Brede Buurt, gemeente Oosterhout, 5-6-2013.
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In dit hoofdstuk zijn de begrotingen van de periode 2009 – 2014 op een rij gezet en is ook
uitleg gegeven over de bezuinigingsoperatie binnen de gemeente Oosterhout ‘operatie
stofkam’. Landelijk en provinciaal beleid is geschetst: het cultuurbeleid van de gemeente
Oosterhout kenmerkt zich door een sterke ‘couleur locale’, waarbij gebruik wordt gemaakt
van landelijke en provinciale regelingen zoals De Digitale Bibliotheek, Cultuureducatie met
Kwaliteit, Brede Impuls Combifuncties etc.
Binnen de gemeente Oosterhout is er sprake van verwevenheid van het beleidsterrein
cultuur met andere, aanpalende beleidsterreinen zoals sport en evenementen. Een goed
voorbeeld is het project de Brede Buurt dat de beleidsterreinen sport, cultuur en onderwijs
inzet als middel om maatschappelijke doelen te bereiken (Wmo). Ook zijn er duidelijke
links te leggen naar het economisch en vestigingsklimaat en naar het Jeugdbeleid.
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3.

Het culturele speelveld

3.1.

Inleiding

Er zijn enkele grote spelers in het culturele speelveld. Deze culturele instellingen hebben
veel contact met de gemeente en ook onderling. De grote spelers zijn ook gesprekspartner
geweest in dit onderzoek. Het gaat dan om: H19, Theek 5, theater de Bussel,
Speelgoedmuseum Op Stelten, Brabants Museum Oud Oosterhout, Filmtheater de Bussel
en Huis voor Amateurs. Deze 7 instellingen komen in dit hoofdstuk uitgebreid aan bod.
Zoals eerder aangegeven zijn er 23 activiteiten geformuleerd binnen de cultuurnota
waarvan een groot deel is / wordt uitgevoerd door of met betrokkenheid van de grote 7
partijen. Daarnaast is er een groot, breed veld met veel amateurs en vrijwilligers. Dit blijkt
ook uit de Cultuurnota (p. 13) waar wordt aangegeven: ‘Bijna de helft van de Oosterhouters houdt zich bezig met een of andere vorm van kunstbeoefening. Ongeveer een
derde deel daarvan beoefent kunst in georganiseerd verband. Oosterhout kent een groot
aantal verenigingen en zelfstandig kunstenaars: 250 culturele instellingen, verenigingen en
zelfstandigen’. Dit was in 2009 het geval, daarna zijn er echter enkele verenigingen
verdwenen. Wat een groter punt van aandacht is, aldus de gemeente, is dat het aantal
leden binnen verenigingen afneemt en dat vooral de jonge aanwas achterblijft, blijkens
subsidieaanvragen die de gemeente vanuit de culturele verenigingen jaarlijks ontvangt.
Naast de 7 grote spelers en het brede veld aan verenigingen etc. zijn overige spelers: het
Openluchttheater (onder theater de Bussel), Stichting BOCK en Cultuurfabriek Oosterhout.
Er zijn echter ook enkele instellingen die ten tijde van het opstellen van de cultuurnota
bestonden, maar inmiddels niet meer bestaan. Dat betreft CUST, VOBK en Cultural
Hangout Outflow (viel onder theater de Bussel). De redenen van opheffing zijn als volgt:
CUST: er was onvoldoende draagvlak vanuit het culturele veld
VOBK: er was geen bestuursopvolging
Cultural Hangout Outflow: dit was onderdeel van theater de Bussel en bleek niet
exploitabel binnen huidige budgetten.
CLIP is in deze periode onderdeel geworden van het programma Brede Buurt.
Theater de Bussel is onderdeel van de gemeente. Momenteel wordt er een onderzoek
uitgevoerd naar de verzelfstandiging van theater de Bussel12. Hiermee bestaat dus (nog)
geen subsidierelatie. Bij H19, Theek 5 en het Filmtheater is/was sprake van een
outputsubsidie. Bij Theek 5 en H19 is in de afgelopen periode de beleidsgestuurde
contractfinanciering (Bcf) ingevoerd. Met het filmtheater is de subsidierelatie per 2014
beëindigd. Stichting Huis voor Amateurs ontvangt een exploitatiesubsidie (ten behoeve van
het beheer en exploitatie van de Pannehoef). Stichting BOCK en Cultuurfabriek Oosterhout
ontvangen alleen incidentele (activiteiten) subsidies. Onderling verschil zit in de hoogte
van het subsidiebedrag en of de subsidie betrekking heeft op het in stand houden van een
voorziening en/of gericht is op (culturele) activiteiten.
In dit hoofdstuk wordt elke van de 7 grote culturele instellingen uitgebreid besproken.
Hierbij komt per instelling aanbod: achtergrond van de instelling, financiën / subsidierelatie, activiteiten van de instelling en de realisatie van de activiteiten.

12

Na de onderzoeksperiode is per Raadsbesluit vastgesteld dat de verzelfstandiging definitief per 1 juli
2015 zal plaatsvinden.

27

Evaluatie Cultuurnota Gemeente Oosterhout

3.2.

H19 Centrum voor de kunsten

Activiteiten Cultuurnota waarbij H19 is betrokken:
Activiteit 3 Culturele Wegwijzer (overzicht op financieel gebied, ontmoetingsplaatsen,
repetitieruimtes)
Activiteit 6 Continuering subsidie CLIP vanuit de gemeente (nu onderdeel Brede Buurt)
Activiteit 10 Erfgoedclustering
Activiteit 13 Huis voor Cultuur
Activiteit 15 Evaluatie professionele instellingen (o.a. H19)
Activiteit 17 Ondersteuning amateurs door H19 (onderzoek tevredenheid amateurs)
Motto
H19 bestaat sinds 1967. Het huidige motto van H19 is:

De ‘Kunst van het ontdekken’ zien wij als de basis voor jong en oud om actief kennis te
maken met kunst en cultuur. Het geeft de mogelijkheid kunstzinnige talenten te ontdekken,
toe te passen en te verdiepen. Het bewonderen van kunst, het laten bewonderen door kunst
en het zelf maken van kunst verrijken het leven. Kunst inspireert en draagt bij aan de kwaliteit
van het bestaan. Kunst is voor ons een onmiskenbaar onderdeel van de samenleving.
Activiteiten H19
H19 legt de focus op de volgende drie onderdelen: de stad, school en cursussen.
Zichtbaar zijn in de stad, niet alleen bij H19 maar je daar buiten laten zien (in de
wijken, de stad, de centra etc.)
Op het gebied van de scholen: cultuureducatie is er een fors programma dat stamt uit
1987. Dit programma stamt vanuit de provincie. Op het moment zijn er 4 consulenten
(muziek, dans, beeldende- en audiovisuele kunst en theater). Vanuit het project Brede
Buurt, dat wordt gefinancierd middels een projectsubsidie vanuit de gemeente zijn er 3
cultuurcoaches aan het werk, waarvan H19 er 1 zelf in huis heeft. De andere twee
cultuurcoaches werken ook vanuit H19 maar zij zijn in dienst bij twee middelbare
scholen en voor een deel gedetacheerd naar H19. De hoofdaannemer van de Brede
Buurt, Oosterhout in Beweging, verzorgen het onderdeel sport en het onderdeel cultuur
wordt uitgevoerd door H19 samen met Theek 5. Cultuurcoaches zijn verbinders
rondom kunst en cultuur. Hun rol is nu nog erg gericht op het invulling geven aan en
het zelf ook doen van een deel van de uitvoering. Die rol moet verschuiven naar
verbinders, dus niet meer het zelf uitvoeren van een deel van het werk.
Cursussen voor de jeugd worden aangeboden. Voorheen werden deze tot 21 jaar
vergoed, dat is niet meer het geval. Op dit vlak is er niks meer gesubsidieerd, alleen is
wel afgesproken dat van het gebouw gebruik mag worden gemaakt voor deze
doeleinden. Alles moet nu dus qua financiering door H19 zelf betaald worden.
Maatregelen: er is gekort op zaken en de tarieven zijn aangepast.
In een presentatie van de gemeente worden de activiteiten van H19 volgens de volgende
driedeling ingedeeld:
Buitenschoolse kunsteducatie;
Binnenschoolse cultuureducatie;
Cultuurparticipatieprojecten.
Bezuinigingen, financiën en (subsidie)relatie gemeente
In de recente ronde van bezuinigingen is besloten dat er 52% bezuinigd wordt op H19.
De gemeente Oosterhout kwam jaarlijks met H19 een outputcontract overeen. Hierin zijn
de beleidsdoelstellingen voor de kunsteducatie geformuleerd alsmede de randvoorwaarden
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en richtlijnen met betrekking tot subsidiering vastgelegd. De subsidie was in 2009 nog
960.000 euro op jaarbasis en in de jaren 2011-2013 als volgt: € 860.000,- (2011), €
838.000,- (2012) en € 812.636,- (2013). Bij de substantiële bezuinigingstaakstellingen
van de gemeente Oosterhout kon de kunsteducatie niet worden ontzien. De taakstelling
aan H19 is om ten opzichte van 2011 gefaseerd € 451.000,- (ongeveer 52%) te bezuinigen
in 2016. In 2015 moet hiervan de helft zijn gerealiseerd13. Hieraan moet toegevoegd
worden dat voor de periode 2016-2018 door de gemeente is besloten een projectsubsidie
beschikbaar te stellen van € 91.000,- per jaar, waardoor de bezuinigingen in deze periode
€ 360.000 per jaar bedragen in plaats van € 451.000.
Er is besloten tot de bezuiniging (52%) vanuit het oogpunt van cultureel ondernemerschap
(zelf geld verdienen gericht op de individuele bezoeker). Het onderdeel cultuureducatie is
intact gelaten, daarop is niet bezuinigd. Ook wordt er vanuit de gemeente nog
geïnvesteerd in de organisatie en renovatie van het gebouw. Verder moet H19 meer en
meer op eigen benen komen te staan. Deze bezuinigingsoperatie (52%) zorgt voor een
forse reorganisatie waar H19 nu in zit. Het sociaal plan is er al. Deze reorganisatie zal in de
periode 1 januari 2015 – 31 december 2015 geëffectueerd worden. Per 1 september 2015
gaan er 6–7 fte uit dienst (dit zijn redelijk wat mensen aangezien er veel deeltijdcontracten zijn). Wel is het zo dat ook H19 al een aantal jaren bezig is met flexibilisering,
dus het bouwen van een flexibele schil aan personeel om het vaste personeel heen. Zoals
de cultuurcoaches veel buiten zijn, zo geldt dat ook steeds meer voor alle medewerkers
van H19.
Op het moment zijn er twee gebouwen, Heuvel 19 (hoofdgebouw) en Heuvel 23. Het
hoofdgebouw wordt nu verbouwd, dus daar moet iedereen nu uit. Na de verbouwing van
Heuvel 19 gaat H19 zich daar huisvesten en gaat iedereen uit Heuvel 23. Er wordt fors
geïnvesteerd in het gebouw. Er is heel veel achterstallig onderhoud (klimatologisch,
veiligheid, toegankelijkheid etc.). Dit wordt nu integraal aangepakt. Daarvoor is een
bedrag van ca. 1 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing.
Middels een raadsbesluit is vastgesteld dat er 52% bezuinigd moet worden op H19. Dit
gaat in fasen. De wachtgelden en frictiekosten komen voor rekening van de gemeente. Er
is een potje gereserveerd om van A naar B te komen (verhuizing) en voor tijdelijke
huisvesting. H19 bestempelt het als heel positief dat de gemeente een ‘doekje voor het
bloeden’ biedt (eenmalig) en op deze manier zijn verantwoordelijkheid neemt.
Rol H19
Rol van H19 is te zorgen voor dynamiek, chemie in Oosterhout. Hierbij gaat het om veel
meer dan het aanbieden van cursussen. Dat kan een ander ook, daar komt veel minder de
nadruk op te liggen. Het gaat er ook om dat je verschillende doelgroepen bedient.
Doelgroepen, zoals o.a. verstandelijk gehandicapten, die de markt niet bedient. Zo heeft
onlangs een activiteit plaatsgevonden, de Prokkel, waarbij gehandicapten en nietgehandicapten samen werden gebracht. Aan H19 is door de gemeente gevraagd om de
aanjaagfunctie te vertolken. Dit is ook zeker de rol die H19 graag wil spelen.

13

Bron: Business case H19.
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Huis voor Cultuur
Het was ooit de bedoeling dat De Bussel, Theek 5 en H19 samen plaats zouden nemen in
het Huis voor Cultuur (Santrijngebied). Dit idee is door het college van B&W geschrapt: ‘de
Droom van het Huis voor Cultuur is niet verongelukt, maar bijgesteld naar Oosterhoutse
proporties’. H19 maakt hiervan geen onderdeel meer uit. Het alternatief dat hiervoor in de
plaats is gekomen is dat theater de Bussel wordt verbouwd: de grote zaal krijgt een
upgrade en er is een zaal naast gezet. De Bussel en Theek 5 gaan samen in 1 pand zitten,
H19 gaat van twee panden terug in 1 van de eigen panden (na verbouwing). Kortom, in
plaats van een complete nieuwbouw voor de grote culturele instellingen samen (theater,
bibliotheek, centrum voor de kunsten en Filmtheater) worden nu de huidige locaties
verbouwd en gerenoveerd.
Realisatie activiteiten cultuurnota
H19 is betrokken bij c.q. partij in de volgende activiteiten: 3, 6, 10, 13, 15 en 17. Alle
activiteiten zijn gerealiseerd behalve activiteit 10 (Erfgoedhuis) en activiteit 13 (Huis voor
Cultuur). Het erfgoedhuis is wel gerealiseerd, maar in aangepaste, lichtere vorm (zie
verdere toelichting hierover in paragraaf 3.5 bij Stichting Speelgoed- en carnavalsmuseum
Op Stelten). Het Huis voor Cultuur is niet op de oorspronkelijke wijze gerealiseerd c.q. op
een alternatieve manier tot stand gekomen. Deze activiteit is dus gerealiseerd, maar in
aangepaste vorm. Voor activiteiten 15 en 17 geldt dat er onderzoeken plaats hebben
gevonden, die hebben geleid tot aanpassingen in de subsidieovereenkomsten.

3.3.

Theek 5 (inclusief UITpunt)

Activiteiten Cultuurnota waarbij Theek 5 is betrokken:
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit

6 Continuering subsidie CLIP vanuit de gemeente (nu onderdeel Brede Buurt)
10 Erfgoedclustering
13 Huis voor Cultuur
15 Evaluatie professionele instellingen (o.a. H19)
16 Onderzoek naar bereik Theek 5

Theek 5: de organisatie
Theek 5 is bibliotheekorganisatie in Oosterhout, die in Oosterhout drie vestigingen heeft:
de hoofdvestiging en vestigingen in Dommelbergen en Oosterheide. Met ingang van 1-12005 zijn vijf gemeenten samen gaan werken wat betreft de bibliotheken (fusie). M.i.v.
2007 zijn daar ook de vestigingen in Alphen-Chaam en Baarle Nassau / Baarle Hertog bij
gekomen. In totaal zijn dit nu 14 vestigingen. Alle directie en management en andere
dingen die centraal geregeld moeten worden zitten in de vestiging in Oosterhout. In totaal
werkt er 45 fte bij alle 14 vestigingen samen. De bibliotheek in Etten-Leur is gefuseerd met
andere culturele instellingen in Etten-Leur. De back-office wordt ook verzorgd door Theek 5
(ICT, aankoop van Media etc.). Ook voor de bibliotheek van de gemeente Best verzorgt
Theek 5 de ICT o.g.v. het bibliotheeksysteem.
Beleid Theek 5
Speerpunten van beleid van Theek 5 vanaf december 2013 luiden:
Altijd open (bijvoorbeeld Bibliotheek Oosterhout Centrum) 7 dagen per week in de
periode 1 oktober – 31 maart, 6 dagen per week in de overige periode)
Deskundigheid van medewerkers (o.a. in de benadering van klanten)
Samen met andere instellingen (bijvoorbeeld in Dongen met Stichting Richting,
een stichting actief op gebied van Welzijn, In Oosterhout is VVV ingetrokken bij
Theek 5, redactie BN de Stem sinds half december  samen een zomer Top 5 van
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boeken samenstellen). VVV en Uitpunt dat ook onder de verantwoordelijkheid van
de bibliotheek valt werken steeds meer samen.
De hele organisatie van Theek 5 zit sinds december 2013 op de huidige locatie
(bankgebouw van de Rabobank). In oktober 2015 gaat Theek 5 naar het Santrijngebied, in
de nieuwbouw waar ook theater de Bussel in gaat. Opvallend is dat er met de tijdelijke
verhuizing naar deze locatie al 25% meer bezoekers zijn gerealiseerd sinds december
(cijfers eerste 7 maanden). Dit kan veroorzaakt worden doordat Theek 5 nu met andere
organisaties samen in het pand zit, het een prettige locatie is (bij/in een winkelgebied) en
dat er bredere openingstijden worden gehanteerd. Dit is overigens niet ten koste gegaan
van het aantal bezoekers van de twee locaties, dat aantal is op één van de locaties zelfs
aanzienlijk meer geworden en op de andere locatie iets lager. Het is dus geen
verschuivingseffect, maar echt een verhoging van het aantal bezoekers.
Activiteiten
Brede Buurt: Oosterhout in Beweging, H19 en Theek 5. Theek 5 is onderaannemer in
programma Brede buurt. Uitvoering door de cultuurcoaches, Eén van deze
cultuurcoaches is in dienst bij H19. De andere twee cultuurcoaches werken ook vanuit
H19, maar zij zijn in dienst bij twee middelbare scholen en voor een deel
gedetacheerd naar H19. Het gaat erom de cultuur in de wijken te brengen. De
betrokkenheid van Theek 5 betreft hoofdzakelijk de inzet van een medewerker op het
binnenschoolse programma kunst en cultuur.
Huis voor Erfgoed: er zijn allerlei activiteiten op het gebied van erfgoed die
plaatsvinden (o.a. samen met Erfgoed Brabant, het Speelgoedmuseum en Regionaal
Archief Tilburg (zie ook het activiteitenoverzicht 2014). Daarnaast zijn er:
Historisch informatiepunt: boeken en filmpjes over Oosterhout
Heemkundekring: Heritage browser (samen met Regionaal Archief Tilburg)
Exposities van het Speelgoedmuseum bij Theek 5 (de ‘Huiskame r van de stad’ in
de Panoramazaal).
Uit het activiteitenoverzicht 2014 blijkt verder dat Theek 5 regelmatig workshops,
trainingen en studiedagen verzorgt voor diverse doelgroepen, zoals scholen en
cultuuraanbieders.
Realisatie activiteiten cultuurnota
Theek 5 is betrokken bij vijf activiteiten uit de cultuurnota, namelijk activiteiten 6,
10, 13, 15 en 16. Activiteit 6 betreft de continuering van de subsidie CLIP. Hierbij is
Theek 5 betrokken en deze activiteit is gerealiseerd. Activiteit 10 betreft de
erfgoedclustering ofwel Huis voor Erfgoed. Het Huis voor Erfgoed zoals opgeschreven
in het oorspronkelijke plan heeft een meer sobere invulling gekregen (zie ook
paragraaf 3.5): er is wel sprake van een structureel erfgoedoverleg alleen niet
geformaliseerd anders dan dit als verplichting is opgenomen in de subsidieregels.
Theek 5 nam in het begin deel aan dit overleg maar in het kader van een andere
prioritering nu niet meer (na de onderzoeksperiode). Activiteit 10 is gerealiseerd,
maar in aangepaste, lichtere vorm. Activiteit 13 Huis voor Cultuur is gerealiseerd,
maar in aangepaste vorm. Activiteit 15 Evaluatie professionele organisatie en
activiteit 16 Bereik Theek 5 zijn gerealiseerd. Hiervoor geldt dat er onderzoeken
plaats hebben gevonden, die hebben geleid tot aanpassingen in de subsidieovereenkomsten.
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Financiering en bezuinigingen
De totale exploitatie van Theek 5 betreft ruim 5 miljoen euro (voor alle gemeenten
samen). Voor Oosterhout is dit 1,87 miljoen euro (2013). Omdat er betrokkenheid is
met 8 gemeenten is er ook sprake van acht subsidiegevers. Er zijn forse
bezuinigingen afgekondigd, namelijk een bedrag van 380.000 euro (=24%). In
januari 2012 is het volgende afgesproken:
De bibliotheek en het theater komen samen in één gebouw dat wordt verbouwd
en vernieuwd.
De twee filialen in de wijken blijven open tot de verbouwing van de centrale
bibliotheek klaar is. De Raad heeft ook op deze koppeling aangedrongen. Het
streven is dat de vernieuwde locatie in oktober 2015 klaar is.
De vastgestelde bezuiniging van 380.000 euro is teruggebracht naar 300.000
euro en daarvan is 120.000 euro al bezuinigd (bibliobus is weg, zelfbediening in
de wijkvestigingen, bibliotheek op school). Er resteert nu nog 180.000 om te
bezuinigen. Het kan niet anders dan dat deze bezuinigingen op termijn ook
personele gevolgen zullen hebben. Theek 5 heeft van de gemeente al vanaf 2011
geen loon- en prijscompensatie ontvangen. Dit betekent voor Theek 5 dus een
extra bezuiniging omdat de lonen en de prijzen wel gewoon zijn gestegen . De
bibliotheek heeft sinds september 2009 een vacaturestop. Wel wordt gewerkt met
stagiaires. Mede om de noodzakelijke vernieuwing te realiseren.
In het kader van bezuinigingen is er een structurele samenwerking op komst tussen
het UITpunt en de VVV (2014-2016). Inmiddels is er een medewerker van de
bibliotheek gedetacheerd bij de VVV om de samenwerking te stimuleren.
De verdeling van middelen bij Theek 5 over subsidie en eigen middelen is 80 -20%.
Hierin vindt beetje-bij-beetje een verschuiving plaats richting steeds meer eigen
middelen door een combinatie van afnemende subsidiegelden en toenemende eigen
inkomsten.
(subsidie)relatie gemeente: BCF
Theek 5 is ook overgestapt van outputsubsidie naar BCF (beleidsgestuurde contractfinanciering) subsidierelatie met de gemeente. De gemeente Oosterhout is hier mee
gestart. Inmiddels zijn ook de andere gemeenten waar Theek 5 mee te maken heeft
(totaal 8) hiertoe overgegaan. Inmiddels is BCF volgens Theek 5 aan vernieuwing
toe. Dit is / wordt op korte termijn besproken met de gemeente. Naar het oordeel
van Theek 5, zal de vernieuwing voor beide partijen voordelen hebben en het geheel
transparanter maken. De gemeente is met Theek 5 gestart met BCF, daarna is hier
met H19 contact over geweest. BCF geeft inzicht in de activiteiten van de
organisatie: hierdoor kun je zelf monitoren en de gemeente kan ook goed monitoren
wat er gebeurt. Elk half jaar moet er een rapportage worden opgeleverd aan de
gemeente. Ten tijde van het onderzoek was Theek 5 bezig met het rapport over het
eerste half jaar van 2014.
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3.4.

Theater de Bussel

Activiteiten Cultuurnota waarbij theater De Bussel is betrokken:
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit

1 Betaalbare podia
12 Openluchttheater
13 Huis voor Cultuur
18 Onderzoek aantal amateurvoorstellingen De Bussel

Theater de Bussel bestaat ruim 30 jaar. Bij de start is het theater gebouwd voor
amateurs, maar inmiddels is het steeds meer voor professionals geworden. Er zijn 7
personen vast in dienst bij theater de Bussel en ongeveer 40-50 personen in de
flexibele schil daaromheen (zzp-ers en payrollers voor catering, horeca en publieksdiensten).
Verzelfstandigingstraject
Theater de Bussel is nu nog onderdeel van de gemeente maar gaat naar alle
waarschijnlijkheid een verzelfstandigingstraject in. In 2009 was er een tekort van een
paar ton op het theater. De afgelopen jaren is dat tekort binnen de kaders gehouden
(zie tabel 3.1). Deels heeft dit te maken met een bijstelling van de begroting
(bijvoorbeeld tussen 2010 en 2011, zie tabel 4.8A).
Tabel 3.1 Resultaatoverzicht de Bussel 2009 - 2013
Jaartal
2009

Jaarrekening (voor- / nadeel)
Nadeel van 204.000 euro

2010

Nadeel van 200.000 euro

2011

Nadeel van 5.000 euro

2012

Voordeel van 131.000 euro

2013

Voordeel van 53.000 euro

Toelichting
Iets hogere inkomsten dan begroot, maar ook
hogere kosten dan verwacht door extra inhuur
theatertechniek en aantal verliesgevende
voorstellingen.
Kaartverkoop professionele voorstellingen gedaald (landelijk ook met 10% omlaag). Minder
professionele voorstellingen ingepland, waardoor lagere inkomsten. Aan de kostenkant
overschrijding i.v.m. de inhuur van theatertechniek.
Opgebouwd uit een groot aantal voor- en nadelen waarvan de grootste zijn: lagere
inkomsten kaartverkoop (€ 200.000), lagere
kosten inkoop voorstellingen (€ 220.000) en
hogere lasten onderhoud (€ 44.000).
Voordeel bij het professioneel theater door
lagere kosten inkoop en voordeel in de
bedrijfsvoering. Daarnaast ook wat hogere
uitgaven voor PR, lagere verhuurinkomsten en
nadeel horeca, maar per saldo een voordeel.
Het Professioneel theater heeft een voordeel
van € 288.000 doordat er minder voorstellingen
zijn ingekocht. Hier staan tegenover hogere PR
kosten (€ 70.000), minder inkomsten uit
recettes door minder voorstellingen en
landelijke terugloop kaartverkoop (€ 216.000),
lagere huisvestings- en organisatiekosten (€
25.000), een nadeel op de horeca zowel door
lagere kosten als baten (€ 9.000). Verder is er
een niet geraamde bijdrage ontvangen van €
33.000 van de Vrienden van de Bussel.

Bron: programmajaarrekeningen gemeente Oosterhout 2009 (p. 266), 2010 (p. 238), 2011 (p. 223),
2012 (p. 209) en 2013 (p. 195).
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Dit was mede het kader voor de verzelfstandiging. In oktober/november 2014 valt
het definitieve besluit over de verzelfstandiging 14. Dat besluit is ook voor de Bussel
een belangrijk moment om de visie / missie voor de lange(re) termijn voor De Bussel
vast te stellen. Het verzelfstandigingstraject gaat in op het moment dat de
verbouwing van De Bussel klaar is. Een gevolg van de verzelfstandiging is naar
verwachting dat het meer risico met zich meebrengt en er meer aan cultureel
ondernemerschap gedaan zal moeten worden. Met de gemeente zal een opdrachtgever – opdrachtnemer relatie ontstaan die voor meer duidelijkheid zorgt. Na de
verzelfstandiging zal er een structurele subsidierelatie met de gemeente ontstaan, in
de vorm van BCF.
Activiteiten de Bussel
De Bussel organiseert samen met H19 activiteiten voor het onderwijs / de jeugd.
Daarnaast richt zij zich ook op de doelgroep van de ouderen. Uit onderzoek dat de
Bussel onder ouderen (55-plussers) heeft gedaan komt naar voren dat twee belang rijke beweegredenen om wel of niet naar het theater te gaan zijn:
1. Hoe kom ik er en hoe kom ik weer thuis (vervoer);
2. Het punt van het alleen naar het theater gaan, vindt men niet prettig.
Vervolgens is aansluitend op punt twee het Theater Plus ontwikkeld: het wordt door
de Bussel gefaciliteerd dat als je alleen naar het theater gaat, je met andere ouderen
aan een tafel zit, waarbij de Bussel als gastheer/vrouw optreedt en zorgt voor een
drankje. Op deze manier ontmoet je mensen en is er gezelschap. Het eerste punt van
het vervoer blijft een aandachtspunt. De Bussel/gemeente is bezig geweest met een
buurtbus, waarbij mogelijk een koppeling is te maken met de WMO.
Ook worden er op het moment drie voorstellingen in activiteitencentra georganiseerd
(o.a. met de lokale Circusschool samen): dit zijn laagdrempelige voorstellingen om
het publiek kennis te laten maken met een activiteitencentrum.
Realisatie activiteiten cultuurnota
Activiteit 1 Betaalbare podia: apparatuur door de Bussel aangeschaft (gerealiseerd)
De link tussen het theater en de amateurs was verzakelijkt ten opzichte van 10 jaar
geleden. Er moest ook een vergoeding gevraagd worden aan amateurs, al waren dat
natuurlijk bijzondere tarieven. De Bussel heeft daarom extra budget gekregen om het
geluid te verbeteren, waardoor de kosten voor amateurs omlaag gingen en het
aantrekkelijker is gemaakt voor amateurs (immers, door deze investering hoeft
apparatuur niet meer extern ingehuurd te worden wat het soms duur maakte),
Activiteit 12 Openluchttheater
Activiteit 12, het aantrekkelijker maken van het openluchttheater voor een groter publiek,
is gerealiseerd. Er heeft een upgrade van het openluchttheater plaats gevonden, waar
zowel professionals als amateurs gebruik van kunnen maken. Theater de Bussel gaat een
programmering zetten op het openluchttheater.
Activiteit 13 Huis voor Cultuur
In de periode 2010 – 2012 moest het Huis voor Cultuur gestalte krijgen. Het idee was
dat De Bussel, H19, Theek 5 en het Filmtheater gezamenlijk gehuisvest zouden
worden. Het idee hierachter was het regionale effect en de uitstraling. De vier
instellingen zouden een gezamenlijke baliefunctie hebben en dubbelingen in de
bedrijfsvoering zouden op deze manier voorkomen worden. In de praktijk zijn de
14

Na de onderzoeksperiode is per Raadsbesluit vastgesteld dat de verzelfstandiging definitief per 1 juli
2015 zal plaatsvinden.
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Santrijnplannen aangepast. Er is geen Huis voor Cultuur gekomen, maar in plaats
daarvan is er sprake van het samengaan van de Bussel en Theek 5 in een volledig
verbouwd en gerenoveerd pand. Dit zorgt voor aanzienlijke aanpassingen van deze
twee belangrijke culturele voorzieningen in de gemeente Oosterhout. De verbouwing
zal in eind zomer / begin herfst 2015 klaar zijn. Het idee zoals neergelegd in de
cultuurnota is gerealiseerd, maar in aangepaste vorm, en dat leidde tot een heel
ander toekomstperspectief.
Activiteit 18. Onderzoek aantal amateurvoorstellingen Bussel (werkplan De Bussel)
Daarnaast heeft er een onderzoek onder de amateurkunstenaars plaatsgevonden.
Op basis daarvan heeft de Raad vastgesteld wat het minimale aantal amateurvoorstellingen in de Bussel moet zijn. Vervolgens heeft de vorige directeur van de
Bussel een werkplan opgesteld dat is goedgekeurd door het College. De lijn van dat
werkplan qua historie en ontwikkeling is dat het oorspronkelijke theater is gemaakt
voor amateurs, maar dat het theater steeds professioneler is geworden en daardoor
ook meer geld kost.

3.5.

Stichting Speelgoed- en carnavalsmuseum Op Stelten

Activiteiten Cultuurnota waarbij Speelgoed- en carnavalsmuseum is betrokken:
Activiteit 10 Erfgoedclustering
Activiteit 23 Structurele subsidie van 15.000 euro in het exploitatietekort.
Verhuizing Speelgoedmuseum
Het Speelgoedmuseum is verhuisd. In september – oktober 2009 is het oude museum
dichtgegaan en in mei 2010 is het museum weer open gegaan op de nieuwe locatie
(het is een oude school die verbouwd is en waar een nieuw stuk aan is gezet). Het
idee achter het nieuwe museum was een nieuw belevingsconcept en een nieuwe
locatie. Het museum met twee collecties is de hoofdhuurder van het pand en is dus
de belangrijkste partij (huurder) in het Huis voor Erfgoed. Het hele proces met de
overgang naar het Huis voor Erfgoed heeft 2 jaar geduurd. In het Huis voor Erfgoed
zitten het museum met twee collecties (Speelgoed en carnavalsmuseum) en de
Heemkundekring. Daarnaast wordt een deel van de archeologische vondsten in het
museumcafé getoond en is er een tentoonstellingsruimte, ter invulling van het
museum en de erfgoedpartners (100 jarig bestaan van de Harmonie bijvoorbeeld).
Uiteindelijk zitten in het Huis voor Erfgoed slechts een beperkt aantal partijen fysiek,
maar gaat het virtueel ook om de aanvullende erfgoedpartners waarmee i n dit kader
wordt samengewerkt.
Het doel van het Huis voor Erfgoed is een clustering van erfgoed expertise. Er is een
visiedocument en een concept convenant opgesteld voor het Huis voor Erfgoed voor de
periode 2010-2012. Wegens gebrek aan commitment en/of financiën is dit echter niet
geëffectueerd en is besloten in een lichtere vorm verder te gaan. Er is echter wel een
structureel erfgoedoverleg en dat werkt goed. Iedereen komt daar ook altijd (o.a. musea,
HeemkundekringH19 en Theek 5), van elke partij is iemand aanwezig. Dat is namelijk
verplicht gesteld voor het subsidieoverleg. De erfgoedconsulent van H19 was
oorspronkelijk de coördinator van het Erfgoedoverleg. De afspraken waren dat hij ook 1
dag per week in het Speelgoedmuseum fysiek aanwezig zou zijn. Dat is niet gebeurd.
Sinds een jaar werkt deze persoon niet meer voor H19, waardoor het afgelopen jaar
(buiten de onderzoeksperiode 2009-2013) niemand van H19 aanzit bij het Erfgoedoverleg.
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Opgemerkt moet worden dat de voortgang van het Huis voor Erfgoed op een lager pitje
staat dan de gemeente zou willen. Het moet echter ook passen bij de omvang en ambitie
van een gemeente als Oosterhout, aldus de gemeente.
De focus ligt op samenwerking: tentoonstellingen samen inrichten met allerlei
culturele instellingen binnen Oosterhout (bijvoorbeeld: verzamelaars (particulieren),
carnavalskunstenaars).
In 2010 heeft er tevens een professionaliseringslag plaatsgevonden. Er is een nieuwe
structuur gekomen Er zijn drie aparte besturen: de twee musea zijn samengevoegd
onder 1 exploitatiestichting dat het Huis voor Erfgoed beheert. De collecties zitten in
twee aparte collectie stichtingen. De musea hebben een hele duidelijke publieks functie (heemkundekring niet).
Activiteiten Speelgoedmuseum
Het speelgoedmuseum probeert in haar keuze van activiteiten zowel invulling te
geven aan haar maatschappelijke als economische functie. Zo heeft het museum
eens dienst gedaan als stembureau en ook zijn de jaarlijkse lintjes een keer in het
museum uitgereikt. Daarnaast zijn er de volgende activiteiten:
Educatief programma: project ‘Over gisteren’ samen met Erfgoed Brabant. Op
deze manier worden kinderen uit groep 1 en 2 uitgenodigd om in het museum te
komen kijken;
Elk jaar museumschatjes: 800 tot 1.000 kinderen per jaar. Hiervoor wordt een
subsidie ontvangen vanuit de provincie. Het is belangrijk dat de scholen naar het
museum komen;
Elke woensdag kinderactiviteiten. Op het gebied van speelgoed wordt getracht
jong en oud bij elkaar te brengen, samen met OiB (Oosterhout in Beweging). Zo
komen er tijdens het ‘Zomerspektakel’ op woensdagmiddag 80 kinderen om
spelletjes te doen;
Twee keer is er een taxatiedag georganiseerd à la tussen Kunst en Kitsch. De
eerste keer kwamen er 500 mensen, de tweede keer kwamen er 300 mensen
(toen wel entreeprijs van 5 euro gevraagd). Doel: bredere bekendheid, vrijwil ligers werven, geld genereren.
Subsidierelatie gemeente
Er wordt een subsidie verstrekt vanuit de gemeente (cultuur) i.v.m. de huur van
85.000 euro, waar huurinkomsten ter hoogte van eigenaarslasten (kostprijsdekkende
huur) tegenover staan. Daarnaast krijgt men een exploitatiesubsidie van 15.000 euro
per jaar, die iets is verlaagd de afgelopen jaren (2% of 3% korting). De subsidie
vanuit de provincie is steeds minder geworden. De subsidie voor de inrichting van het
nieuwe pand is wel afkomstig van de provincie.
Sinds september 2014 is het museum lid van de NMV, heeft ze de museumerkenning.
De gemeente stelt ook deze eis voor subsidieverlening: om een subsidie van de
gemeente te kunnen krijgen als museum moet je een erkend museum zijn. Ook mag
het museum nu de museumjaarkaart voeren. Dit kan uiteindelijk voor meer
bezoekers zorgen. Er zijn in Nederland namelijk 1,2 miljoen mensen die de
museumjaarkaart hebben: hier zitten uiteraard ook mensen uit Oosterhout en
omstreken bij. Marketingtechnisch is het dus heel interessant om de museum jaarkaart nu te mogen voeren.
Op het moment is het weer van belang om meer fondsen te gaan benaderen. Er is
namelijk geld nodig voor herinvestering en vernieuwing. Alles wat extra binnen gehaald wordt, wordt gebruikt voor onderhoud en vernieuwing.
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Publieksbereik
Op het moment is het aantal bezoekers per jaar ongeveer 10.000. Het museum wil
groeien met het bezoekersaantal en was daar 4 jaar geleden hard naartoe op weg
met 13.000 bezoekers, maar de crisis is er tussendoor gekomen en heeft gezorgd
voor een flinke klap. Inmiddels begint het weer een beetje bij te draaien. In juli /
augustus (zomervakantie) is het museum de hele dag open, de rest van het jaar is
het museum 5 dagen ’s middags open. Ook komen er in het museum relatief veel
Belgen (10% van het bezoekersaantal).
Focus in de activiteiten ligt op meer publiek, de educatieve taak en eigen inkomsten
genereren. Lastig is dat de locatie van het museum niet ideaal is, net buiten het
centrum. Het zit niet in de loop, je moet mensen er echt op wijzen. Als je op de
markt zou zitten of in de Sint Jan dan krijg je veel meer bezoekers binnen.
Realisatie activiteiten cultuurnota
Er zijn twee activiteiten waarbij het Speelgoedmuseum is opgenomen, namelijk actie
10. Erfgoedclustering en activiteit 23. Structurele subsidie. Voor activiteit 10 geldt
dat deze gerealiseerd is, maar in aangepaste, lichtere vorm. Echter, het
Speelgoedmuseum speelt hierin wel een belangrijke rol en is wel partij in het
Erfgoedoverleg. Activiteit 23 is gerealiseerd.

3.6.

Brabants Museum Oud Oosterhout

Activiteiten Cultuurnota waarbij Brabants Museum Oud Oosterhout is betrokken:
Activiteit 20 Structurele subsidie van 20.000 euro voor BMOO
Activiteit 21 Beëindiging bestaande eigendoms- en financieringsconstructie
Activiteit 22 Ontkoppeling Oud Oosterhout B.V. en BMOO
Realisatie activiteiten cultuurnota
Het Brabants Museum Oud Oosterhout bestaat 25 jaar en is ontstaan als een
particulier initiatief. Er wordt alleen gewerkt met vrijwilligers. Na faillissement is 20
jaar geleden gezocht naar sponsors en een stichting opgericht. De stichting is
verbonden aan Oud-Oosterhout BV. De BV doneert geld aan het museum en verhuurt
het pand aan het museum. Een bespreekpunt is op het moment nog steeds dat zowel
activiteit 21 uit de cultuurnota: ‘een einde maken aan bestaande eigendoms- en
15
financieringsconstructies’
als activiteit 22 uit de cultuurnota: ‘ontkoppeling Oud
Oosterhout BV en BMOO’ niet gerealiseerd zijn. De ambtenaar van de gemeente licht
hierover toe: ‘hiervoor is een meerderheid in het bestuur nodig wat h aalbaar is met
stemmen van Oud Oosterhout, maar het heeft grote financiële consequenties voor
BMOO. Daarom heeft het de voorkeur van de gemeente om het zo te laten’. Voor
activiteit 21 geldt dat er zicht is op snelle realisatie van dit punt. Voor activitei t 22
geldt dat het niet realiseren van deze activiteit zich buiten de invloedsfeer van de
gemeente voltrekt. In tabel 3.2 zijn daarom beide activiteiten beoordeeld als -/+ (zie
nadere toelichting bij de tabel).
Ook activiteit 20 Structurele subsidie van 20.000 euro was een activiteit in de
cultuurnota en deze is gerealiseerd. BMOO is hierover zeer verheugd: ‘In de periode
van de totstandkoming van de nota was aanvankelijk het idee van de gemeente dat
beide musea in één gebouw samen zouden gaan. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. De
15

De gemeente voegt hierover toe dat al lang geleden een verzoek bij het bestuur is neergelegd om
de statuten te wijzigen. De voormalig voorzitter heeft hier vanaf gezien. De huidige voorzitter zelf
heeft aan de gemeente goedkeuring gevraagd om de statuten te mogen wijzigen.
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gemeente heeft toen voorgesteld om de subsidie te verlagen, maar door de Raad is
besloten de subsidie te behouden. Uiteraard is BMOO zeer tevreden met deze
uitkomst. Dit betekent namelijk erkenning en waardering voor het museum’.
Subsidierelatie
Er is een structurele subsidierelatie tussen het Brabants Museum Oud Oosterhout en
de gemeente.
Culturele activiteiten
BMOO heeft een museumtaak en ontvangt bezoekers. Het museum is 6 dagen per
week open. Doorgaans zijn er 1 of 2 bijzondere tentoonstellingen per jaar, vaak in
samenwerking met andere organisaties (bijvoorbeeld een tentoonstelling met de
katholieke Bond voor Ouderen). Voor groep 6 van de basisscholen hebben zij
programma Jet en Jan: kinderen bezoeken het museum en maken mee hoe een
huishouden in 1900 eruit ziet. Dit programma loopt al jaren heel goed. Het museum
neemt regelmatig deel aan manifestaties en culturele activiteiten, zoals Open
Monumentendag. Ook worden lezingen verzorgd in verzorgingstehuizen.

3.7.

Filmtheater de Bussel (nu: Filmhuis Oosterhout)

Activiteiten Cultuurnota waarbij Filmtheater de Bussel is betrokken:
Activiteit 13 Huis voor Cultuur
Activiteit 15 Evaluatie professionele instellingen (o.a. Filmtheater)
Filmtheater: verbouwing
Voorheen maakte het filmtheater gebruik van de Bussel door op de woensdag en
incidenteel op de zondag films te vertonen. De verbouwing van de Bussel is gestart
en het filmtheater zou in het oorspronkelijke plan deel uit gaan maken van de
vernieuwde Bussel. In die tijd is er sprake geweest van een bestuurswissel. Het
nieuwe bestuur wilde het filmtheater niet onderbrengen bij theater de Bussel. Het
werd duidelijk dat het filmtheater als huurder gezien zou worden en dat er op
voorhand geen uitbreiding zou komen van het aantal filmvoorstellingen. Ook werd
duidelijk dat het filmtheater vanaf 2014 geen jaarlijkse subsidie meer zou krijgen.
Hierop besloot het bestuur zelf plannen te gaan ontwikkelen naar een zelfstandig
filmhuis waar in principe zeven dagen per week films vertoond kunnen wo rden. Op
het moment vindt de verbouwing van het filmhuis plaats en dat wordt oktober 2014
opgeleverd en dan kan gestart worden met de programmering van het filmtheater
daar. Het nieuwe filmhuis komt nu te zitten op De Heuvel, daar is veel horeca. Hier is
het mogelijk om (meer) te programmeren voor een breder publiek. Het is een 30-plus
regio. Het filmhuis past er mooi in. Er wordt gewerkt met op het moment ongeveer
45 vrijwilligers. Het streven is om in de toekomst, bij de opening van het nieuwe
filmtheater 70-80 vrijwilligers te hebben. Het filmtheater gaat dan van voorheen 1 of
2 voorstellingen in de week naar 15 voorstellingen per week. Op termijn als het
aantal voorstellingen groeit, is het de bedoeling om ook een programmeur aan te
stellen.
(subsidie)relatie gemeente
Met ingang van 2014 is de subsidierelatie met de gemeente beëindigd. Daarvoor
er sprake van een outputsubsidie. Het filmtheater moet nu op eigen benen staan.
hebben ze van de gemeente een zetje in de rug meegekregen in de vorm van
garantstelling voor een lening van 190.000 euro en een incidentele subsidie
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was
Wel
e en
van

10.000 euro voor verhuizing uit de Bussel naar de nieuwe locatie. Het filmtheater was
het eens met de beëindiging van de subsidie: in de afgelopen jaren had het
filmtheater namelijk een behoorlijk vermogen opgebouwd dat verdere subsidiering
niet rechtvaardigt.
Realisatie activiteiten cultuurnota
Het filmtheater is betrokken bij activiteit 13 en 15 uit de cultuurnota. Activiteit 13
betreft het Huis voor Cultuur. Voor de beoordeling van deze activiteit geldt dat de
basis is gelegd, maar om de inhoudelijke doelen te bereiken is nog wel verdere
ontwikkeling nodig. We beoordelen dit, zoals eerder aangegeven, als gerealiseerd
maar in aangepaste vorm. Activiteit 15 (evaluatie professionele instellingen) is wel
gerealiseerd.

3.8.

Huis voor Amateurs

Activiteiten Cultuurnota waarbij Huis voor Amateurs is betrokken:
Activiteit 11 Huis voor Amateurs
Huis voor Amateurs: in de Pannehoef
Een van de activiteiten van de Cultuurnota (activiteit 11) is het realiseren van het
Huis voor Amateurs (bundeling van krachten amateurveld).
Doelstellingen Huis voor Amateurs :
 Stimuleren van amateurkunstbeoefening;
 Het bieden van faciliteiten voor amateurkunstbeoefening;
 Het bevorderen van samenwerking en verbindingen tussen cultuur, welzijn, onderwijs en
bedrijfsleven;
 Het bevorderen van actieve en passieve cultuurparticipatie
 Verbinden van mensen en het versterken van de sociale cohesie in Oosterhout; In stand
houden van een adequate culturele infrastructuur.
16

Het Huis van Amateurs is echter nog in wording en kent een lang voortraject. Voor
het Huis voor Amateurs is 1 juni 2014 een scharnierpunt geweest. Voorheen was het
een stichting met een buurthuisfunctie, waarin zich ook culturele instellingen bevon den. Toen het beleid van de gemeente Oosterhout betreffende buurthuizen verander de, is er een herijking geweest en is ook de functie van de Pannehoef nader onder de
loep genomen. Het is de bedoeling dat de Pannehoef een cultureel broeinest wordt.
Er zijn gesprekken gevoerd met allerlei cultuurdragers binnen Oosterhout. De Panne hoef verenigt zes disciplines voor of vanuit de Pannehoef (o.a. poëzie, musical, dans,
zang, film).
Inzake het Huis van Amateurs is een externe adviseur (Ben ten Hove) ingeschakeld,
die op 19-9-2014 zijn visie op het gebouw de Pannehoef heeft gepresenteerd. Hierin
zijn de volgende zaken aanbod gekomen:
De invulling van het Huis voor Amateurs: wordt het een productiehuis of een
cultureel broeinest?
Advies over hoe de logistiek te regelen, hoe ruimtes inrichten e.d.
Hoe Huis van Amateurs positioneren binnen Oosterhout (Huisstijl, visie / missie,
DNA etc.)
16

Bron: Subsidiemonitor 2014 gemeente Oosterhout (2014), p. 16.
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In de afgelopen jaren heeft een lichte verschuiving plaatsgevonden in de doelstelling
van het Huis voor Amateurs: in eerste instantie is deze vooral gericht op amateurs,
nu is het idee dat er naast amateurs ook professionals aanschuiven in het productiehuis. Het idee achter een productiehuis is dat het repeteren en voorbereiden vanuit
de Pannehoef kan gebeuren, maar de daadwerkelijke uitvoering hier niet persé hoeft
plaats te vinden. Het Huis voor Amateurs moet weer een ontmoetingsplek worden,
waar verbindingen tot stand komen en kruisbestuiving plaatsvindt en waarbij er over
heggen heen gekeken wordt. Hierbij speelt de horeca ook een belangrijke rol wat
betreft: ontmoeten en het genereren van inkomsten.
Het advies van Ben ten Hove geeft ideeën en toekomstbeelden en gaat nader in op
het creëren van een productiehuis: een Cultureel Productiehuis dat valt onder de
‘Cultuur Coöperatie Oosterhout’. Hierbij moet er een ontwikkeling plaatsvinden vanuit
Verbinden en Verbreden naar Verbeelden en Verder. De Pannehoef moet worden:
Cultural Place 2B for Meet Greet and Join. Op basis van dit advies stelt het Huis voor
Amateurs een nieuwe visie op die zal worden voorgelegd aan de gemeente om
mandaat te krijgen en gelden beschikbaar te krijgen om aanpassingen aan het pand
de Pannehoef te kunnen doen.
17

Voorgenomen activiteiten
Cultuur-onderwijs combinatie: een van de ambities van het Huis voor Amateurs is
om de combinatie tussen cultuur en onderwijs te maken. Docenten als zzp -ers
aan de muziekschool verbinden gebeurt al heel veel, waarom zou je ze ook niet
op die manier aan een cultureel broeinest kunnen verbinden.
Vernieuwend voorbeeld van workshops voor jongeren: verkennen van
mogelijkheden om elke maand workshops in de Pannehoef te houden waarbij
bijvoorbeeld dansers van Lady Gaga of de drummer van Toto workshops geven.
Hiermee kan de Pannehoef goed op de kaart worden gezet en bovendien zijn er
vaak grote sponsors aan gekoppeld (leveren van een Yamaha drumstel dat na
afloop verloot wordt). Dit trekt zeker (jong) publiek.
Financiering / subsidiering
Vanuit de gemeente heeft het Huis van Amateurs een opstartsubsidie gekregen.
Daarnaast heeft de gemeente geld gereserveerd voor de verbouwing van het pand.
Realisatie activiteiten Cultuurnota
Activiteit 11 van de cultuurnota betreft de realisatie van het Huis voor Amateurs. Dit
punt is nog niet gerealiseerd, maar wel in de steigers gezet. Dit is beoordeeld als: de
basis is gelegd, maar er is nog verdere ontwikkeling nodig.

3.9.

Korte samenvatting uitkomsten

In tabel 3.2 is een overzicht gepresenteerd van de grote spelers in het cultuurbeleid, enige
financiële en kenmerkende informatie en een overzicht van de activiteiten en de mate
waarin ze zijn gerealiseerd.

17

Bron: http://prezi.com/7ja63cbd6tij/productiehuis-de-pannehoefph2/?utm_campaign=share&utm_
medium=copy)
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Tabel 3.2 Overzicht grote spelers cultuurbeleid gemeente Oosterhout
Instelling
H19

Theek 5

Type
financiering
Van
outputsubsidie
naar BCF

Van
outputsubsidie
naar BCF
80% subsidies –
20% eigen
middelen

Theater de Bussel
Speelgoedmuseum

Onderdeel gemeente, verzelfstandigingstraject
Subsidie voor huur
Exploitatiesubsidie
15% subs - 85%
eigen mdl (excl.
huursubsidie)
65% subs - 35%
eigen mdl (incl.
huursubsidie)
Exploitatiesubsidie

BMOO

44% subs. - 56%
eigen middelen

Filmtheater de
Bussel

Huis voor
Amateurs
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Subsidie per 2014
beëindigd,
voorheen
outputsubsidie. Nu
eenmalige
subsidie
Exploitatiesubsidie
(voor Pannehoef):
opstartsubsidie en
budget
verbouwing.
Structurele
subsidierelatie de
komende drie jaar

Financiële
gegevens
52% bezuinigen; 6
– 7 fte uit dienst
per 1 sept 2015.
Wachtgeld /
frictiekosten
worden betaald
door gemeente,
potje voor
verhuizing en
herinrichting
Totale exploitatie
op het moment
812.636 euro
380.000 euro
bezuinigen (24%),
is teruggebracht
naar bezuiniging
van 300.000.
Hiervan is 120.000
euro gerealiseerd,
180.000 euro moet
nog bezuinigd
worden.

Kenmerkend

Activiteiten

Midden in een
reorganisatie

Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit

3: +
6: +
10: +/13: +/15: +
17: +

Komen okt 2015
in nieuw pand
(Santrijngebied)

Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit

6: +
10: +/13: +/15: +
16: +

Mogelijk
verzelfstandiging
van de gemeente
Verhuizing achter
de rug;
Sinds sept 2014
erkend museum
(NMV) waardoor
subsidie
aangevraagd kan
worden

Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit
Activiteit

1: +
13: +/18: +
10: +/23: +

Exploitatie 67.000
euro, waarvan
19.000 subsidie
van gemeente,
10.000 euro
donatie BV en
38.000 eigen
inkomsten
190.000 euro
garantstelling
lening, incidentele
subsidie 10.000
euro (verhuizing)

29.000 van de
67.000 euro
betreft subsidie

Activiteit 20: +
Activiteit 21: -/+
Activiteit 22: -/+

Opent okt 2014
op nieuwe plek,
met uitgebreidere
programmering
(De Heuvel)

Activiteit 12: +
Activiteit 13: +/Activiteit 15: +

Vanaf 2010
subsidie van 5.000
oplopen tot 10.000
euro in 2013
verstrekt. Vanaf
2013: 130.000 als
exploitatiesubsidie
voor de Nieuwe
Pannehoef (MJB,
wordt jaarlijks
vastgesteld).

Veel ideeën, nog
in opbouw. Sept
2014: advies
over toekomst
(productiehuis)

Activiteit 11: +/-

Huur: 85.000 euro
(maatschappelijk
vastgoed)
Expl. subs: 15.000
euro (iets verlaagd
met 2 – 3%)
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Grotendeels
dezelfde subsidie
als voor buurthuis
(compensatie huur
& activiteitenbudg)

Legenda:
+
+/-/+
-
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= activiteit is gerealiseerd
= de basis is gelegd, maar om de inhoudelijke doelen te bereiken is nog wel verdere
ontwikkeling nodig (bijvoorbeeld activiteit 13)
= activiteit is niet gerealiseerd, maar wel zich op dat dit snel zal gebeuren / bevindt zich
buiten de invloedsfeer van de gemeente
= activiteit is niet gerealiseerd, behoeft nog aandacht
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4.

Uitvoering Cultuurbeleid

4.1.

Uitvoering beleid en speerpunten

4.1.1. Beleid
In het beleid van afgelopen jaren is duidelijk de cultuurnota gevolgd c.q. als
uitgangspunt genomen. Wanneer we kijken naar de speerpunten en de acti viteiten
kan opgemerkt worden dat de activiteiten bij Participatie en Cultureel Ondernemerschap (grotendeels) gerealiseerd zijn. Voor Innovatie geldt dat er, onder invloed van
de bezuinigingen, enkele activiteiten niet zijn gerealiseerd als beoogd. Deze zijn
beoordeeld als gerealiseerd, maar in aangepaste vorm. Ook valt op in het beleid en
de uitvoering daarvan dat het gericht is op voorzieningen en de infrastructuur en
minder op de activiteiten. Op zich past dit bij de rol van de gemeente als facilitator,
waarbij de uitvoering aan de instellingen wordt overgelaten. Het is echter wel van
belang om niet al het geld vast te hebben zitten in ‘stenen’ waardoor er weinig
overblijft voor activiteiten en uitvoerend werk.
Een punt dat vaker naar voren is gekomen, is dat het belangrijk is om in beleid
rekening te houden met actuele ontwikkelingen en daar flexibel mee om te gaan. De
invulling van het Huis van Cultuur is anders geworde n, wat het toekomstperspectief
van enkele grote instellingen verandert. Op dat moment is een dergelijk
beleidsdocument als de cultuurnota voor deze instellingen niet meer richtinggevend.
Het is dan ook van belang om te blijven reflecteren op beleid en van een cultuurnota
een dynamischer stuk te maken met meer tussentijdse doelen, dat ondanks
veranderingen zoals bezuinigingen bruikbaar blijft. Dit kan door tussentijds te
reflecteren, te sturen en bij te stellen en bij te sturen.
Vanuit de instellingen wordt veel gehoord dat er (intensief) contact is met de
gemeente. Ook geeft een instelling expliciet aan dat het beleid van de gemeente
gerichter en gestructureerder is geworden de afgelopen jaren. Er wordt een duidelijke
koers gevaren, waarbij de focus echt meer komt te liggen op faciliteren dan op
uitvoeren. Ondanks de lastige periode van bezuinigingen komen er toch veel dingen
van de grond. Vanuit de gemeente wordt ook duidelijk de samenwerking en de
synergie met de instellingen opgezocht, aldus deze partij. Gezamenlijke worden
activiteiten georganiseerd of gefaciliteerd waarbij een win-win situatie ontstaat.
Naast de invloed van de bezuinigingen die hierboven worden geadresseerd is het ook van
belang om op te merken dat de beïnvloedbaarheid van het cultuurbudget relatief beperkt
is, doordat de grote drie instellingen (Theek 5, de Bussel en H19) het leeuwendeel van dit
budget opslokken. Juist deze drie instellingen zijn in deze beleidsperiode stevig tegen het
licht gehouden.
Uitvoering speerpunten / activiteiten
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van de 23 activiteiten die zijn opgenomen in
de cultuurnota. Deze zijn kort beschreven en tevens is aangegeven in hoeverre het
betreffende activiteit is gerealiseerd.
In hoofdstuk 3 is bij de beschrijving van het culturele veld per grote culturele
instelling al beschreven aan welke activiteiten een bijdrage is geleverd en of deze wel
of niet gerealiseerd zijn. Dat betekent dat 13 van de 23 activiteiten al besproken zijn
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in hoofdstuk 3. Voor de overige 10 activiteiten geldt dat daarover nog niets gezegd
is.
De 23 activiteiten zijn onderverdeeld in 8 activiteiten die vallen onder participatie, 5
die vallen onder innovatie, 6 die vallen onder cultureel ondernemerschap en 4 die
vallen onder Cultuurhistorie en musea.
Tabel 4.1

Overzicht realisatie 23 activiteiten naar speerpunt ingedeeld

Speerpunt
Participatie

Aantal activiteiten
8

Innovatie

5

Cultureel Ondernemerschap
Cultuurhistorie en musea
Totaal

6
4
23

Realisatie
6 gerealiseerd,
1 n.v.t. en 1 nog mee bezig
2 gerealiseerd, 3 in andere vorm
gerealiseerd of te realiseren
6 gerealiseerd
2 gerealiseerd, 2 (nog) niet gerealiseerd
16

Participatie
Met activiteit 2 Decor en kledingdepot is men nog bezig, dit wordt meegenomen in de
ontwikkeling van de Nieuwe Pannehoef. Activiteit 4 Duidelijkere profilering CUST is niet
meer van toepassing. Dit was het punt waar het om ging bij CUST en uiteindelijk is
besloten CUST op te heffen. Daardoor is deze activiteit niet meer van toepassing.
Innovatie
De drie activiteiten die in aangepaste vorm zijn gerealiseerd, zijn alle drie wezenlijke en
belangrijke activiteiten voor de gemeente Oosterhout. Het gaat om Huis voor Erfgoed
(activiteit 10), Huis voor Amateurs (activiteit 11) en Huis voor Cultuur (activiteit 13).
Zoals ook in de bijlage is aangegeven staat het Huis voor Erfgoed op een lager pitje dan
gewenst.
Het Huis voor Cultuur (activiteit 13) heeft uiteindelijk een iets andere invulling gekregen, is
aangepast aan Oosterhoutse proporties (zie paragraaf 3.4 de Bussel). Wel is er sprake van
een verbouwing van de Bussel waar Theek 5 straks ook gehuisvest wordt.
Het Huis voor Amateurs kent een lange geschiedenis en is nog niet gerealiseerd. De
verwachting is dat dit er wel gaat komen. Door de gesprekspartners zijn daar ook enkele
dingen over gezegd: ‘Het Huis voor Amateurs heeft verschillende vormen gehad, heeft heel
lang gesleept. Het was een lastig proces dat niet door het veld werd opgepakt. Het
opzetten van het Huis voor Amateurs speelde tegen de achtergrond dat de buurthuizen net
waren opgeheven. Dit kan ook zijn effect hebben gehad’.
Beide activiteiten Huis voor Amateurs en Huis voor Cultuur zijn gerealiseerd, maar niet op
de beoogde wijze, maar in aangepaste vorm. Naast de redenen die hiervoor zijn gegeven
in hoofdstuk 3 zijn ook de bezuinigingen hierop van invloed geweest.
Cultureel Ondernemerschap
Onder cultureel ondernemerschap vallen 6 activiteiten (Activiteiten 14 t/m 19), die veelal
betrekking hebben op onderzoek, bijvoorbeeld naar bereik Theek 5 (activiteit 16) of
onderzoek naar de tevredenheid van amateurs over de deskundigheidsbevordering en
ondersteuning (activiteit 17). Alle activiteiten die behoren onder cultureel ondernemerschap zijn gerealiseerd.
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Cultuurhistorie en musea
De twee activiteiten die (nog) niet gerealiseerd zijn (activiteiten 21 en 22) hebben te
maken met juridische zaken en afspraken uit het verleden. Voor activiteit 21 is de
verwachting dat deze binnenkort gerealiseerd zal worden aangezien de huidige voorzitter
BMOO heeft gevraagd of de gemeente akkoord is met de wijziging van de statuten (dit is
namelijk iets dat het bestuur alleen zelf kan doen). In de onderzoeksperiode was dit punt
echter nog niet gerealiseerd (-/+).
Ondanks dat er binnen de cultuurnota 3 speerpunten zijn geformuleerd en 23 activiteiten
die zijn onderverdeeld naar de doelstellingen, is niet altijd precies duidelijk hoe een
bepaalde activiteit bijdraagt aan het speerpunt. Hoe draagt bijvoorbeeld elk van de
activiteiten onder innovatie concreet bij aan innovatie?

4.1.2. Participatie
In de cultuurnota (p. 12) is in 2009 het volgende opgetekend:
‘Bijna de helft van de Oosterhouters houdt zich bezig met een of andere vorm van
kunstbeoefening. Ongeveer een derde deel daarvan beoefent kunst in georganiseerd
verband. Oosterhout kent een groot aantal verenigingen en zelfstandig kunstenaars: 250
culturele instellingen, verenigingen en zelfstandigen’.
De activiteiten die zijn genoemd onder participatie in de cultuurnota richten zich op
amateurkunstenaars, beelden kunst, cultuureducatie en jongeren. Er zijn diverse (grote)
instellingen binnen de culturele sector van Oosterhout die zich richten op de doelgroep
jongeren (H19, Huis voor Amateurs, de musea, Theek 5, De Bussel etc.). Dit geldt ook
voor de doelgroep ouderen die bij de musea en ook bij de Bussel speciale aandacht
krijgen.
BMOO richt zich bijvoorbeeld op doelgroep jeugd met Jet en Jan en doelgroep ouderen, uit
Oosterhout maar ook uit andere gemeenten. In het binnenmuseum zijn spullen die voor
alle ouderen herkenbaar zijn.
Tabel 4.2A Bezoekersaantallen enkele instellingen 2009 - 2013
Instelling / aantal
bezoekers
Theek 5: aantal
bezoekers (3 vest.)
Speelgoedmuseum
BMOO

2009

2010

2011

2012

2013

226.764

237.829

238.310

233.593

232.430

8.209
9.524

8.700
9.851

12.650
9.721

11.067
onbekend

10.012
9.000 (1.850
kinderen 4- 12
jaar)

Bron: programmabegrotingen en –rekeningen gemeente Oosterhout. Jaarverslag 2013 Theek 5.

Tabel 4.2B Aantal voorstellingen enkele instellingen 2009 - 2013
Instelling / aantal
voorstellingen
De Bussel profess.
De Bussel amateurs

2009

2010

2011

2012

2013

140
120

125
68

90
28

90
31

77
36

Bron: programmabegrotingen en –rekeningen gemeente Oosterhout. Jaarverslag 2013 Theek 5.

Uit tabel 4.2A kan afgeleid worden dat de bezoekersaantallen van Theek 5 eerst toenemen
tussen 2009 en 2011 en vervolgens afnemen. Sinds december 2013 zit Theek 5 op een
andere locatie en dit heeft gezorgd voor een toename van het aantal bezoekers (zie
paragraaf 3.3).
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Verder valt op dat de bezoekersaantallen van het Speelgoedmuseum (in 2008 was het
bezoekersaantal 11.000) en BMOO de laatste jaren iets afnemen, ondanks de verhuizing.
De bezoekersaantallen van De Bussel nemen bijna gedurende de gehele periode 2009 –
2013 af, met een kleine opleving van het aantal amateurvoorstellingen in 2013 t.o.v.
2012.
Vragen Raad omtrent Jeugd en H19
De gemeente heeft bij de financiële ondersteuning van onder meer H19 het doel om de
(jonge)bewoners van Oosterhout in contact te brengen met cultuur. Het gaat hier dus puur
om het verbinden en enthousiasmeren. Hierover stelt de Raad onderstaande vragen:
V3: In hoeverre richt de inzet van H19 zich effectief op het verbinden en enthousiasmeren van de jeugdige Oosterhouter? (hoeveel jongeren worden bereikt, hoeveel
jongeren zijn er daadwerkelijk doorgestroomd naar regulier cultureel aanbod etc. zoals
aangegeven in de Cultuurnota)
V4: Vindt er hierbij een goede doorgeleiding plaats naar het reguliere culturele
aanbod? Ofwel wordt er vanuit H19 gewezen op andere culturele activiteiten?
Deze vragen worden onderstaand beantwoord.
V3: In hoeverre richt de inzet van H19 (en ook Huis voor Amateurs) zich op het
verbinden en enthousiasmeren van de jeugd? Zijn hier aantallen van bekend
(bereik, doorstroom etc.)
Het verbinden en enthousiasmeren van de jeugd is een taak van H19, niet van het Huis
voor Amateurs. Deze laatste doet dat wel voor zover het op haar pad komt, maar niet als
officiële taak. Het Huis voor Amateurs geeft wel aan dat de focus van De Pannehoef op
cultuur moet komen te liggen: er komt een oefenruimte voor H19 en een kelder waarin
jonge bandjes kunnen oefenen. Op deze manier is er ook een link te leggen naar het
onderwijs c.q. jongeren.
H19 heeft wél officieel als taak om een aanjaagfunctie richting de jeugd te vervullen en
krijgt hiervoor ook subsidie. H19 doet veel op scholen, ook in naschoolse programma’s
(PO). Ook zijn ze bezig met binnenschoolse activiteiten met voorlopers op dit gebied
(opvolger van marktplaats). Dit alles binnen het Primaire Onderwijs (PO). In het Voortgezet Onderwijs (VO) zijn er twee cultuurcoaches. Binnen het PO zijn ze bezig met de
doorlopende leerlijn cultuur: kinderen zo vroeg mogelijk in het PO in contact laten komen
met cultuur.
Tabel 4.3 laat enkele kengetallen wat betreft de jeugd zien. Het is duidelijk te zien dat
deze aantallen vele malen hoger zijn dan voor de andere doelgroepen. Wat echter ook
opvalt is dat zowel het aantal deelnemers vanuit de jeugd als het aantal contacten vanuit
de jeugd wat betreft kunsteducatie afneemt in 2012 ten opzichte van de voorgaande twee
jaren en dat deze dalende lijn zich doorzet in 2013. Op het gebied van cultuureducatie (PO
en VO, onderwijsprojecten) neemt het aantal deelnemers in 2012 af ten opzichte van 2011
en neemt dit aantal in 2013 nog verder af. Wanneer ook bovenschoolse projecten worden
meegenomen stijgt dit aantal deelnemers in lichte mate in de periode 2011 – 2013. Het
aantal contacten wat betreft onderwijsprojecten neemt in 2012 toe ten opzichte van 2011,
maar neemt in 2013 weer af tot onder het niveau van 2011. Wanneer ook het aantal
bovenschoolse projecten wordt meegenomen neemt het totale aantal contacten in 2012
toe ten opzichte van 2011, maar neemt dit aantal contacten weer af in 2013 (maar blijft
boven het totale niveau van 2011).
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Tabel 4.3A Deelnemersaantallen 2010 - 2013
Kwantitatieve prestaties
kunsteducatie
Subtotaal jeugd
Subtotaal volwassenen
Subtotaal verstandelijk
beperkten
Totaal Kunsteducatie
Kwantitatieve prestaties
cultuureducatie
Totaal PO en VO
(onderwijsprojecten)
Totaal PO en VO (incl CLIP,
bovenschoolse projecten)

18

Deelnemers
2010
2.029
370
40

Deelnemers
2011
2.092
267
38

Deelnemers
2012
1.924
338
44

Deelnemers
2013
1.769
288
37

2.439

2.397

2.306

2.094

5.943

5.093*

4.712

10.004

10.089*

10.447

Contacten
2010
60.650
9.589
1.009

Contacten
2011
62.364
6.779
872

Contacten
2012
57.915
9.425
979

Contacten
2013
53.070
8.352
823

71.248

70.015

68.319

62.245

15.760

20.050

13.415

19.821

25.046

21.385

Tabel 4.3B Aantal contacten 2010 - 2013

19

Kwantitatieve prestaties
kunsteducatie
Subtotaal jeugd
Subtotaal volwassenen
Subtotaal verstandelijk
beperkten
Totaal Kunsteducatie
Kwantitatieve prestaties
cultuureducatie
Totaal PO en VO
(onderwijsprojecten)
Totaal PO en VO (incl CLIP,
bovenschoolse projecten)

H19 vindt de jeugd / het onderwijs ook erg belangrijk (zie ook speerpunt 2, de scholen,
paragraaf 3.2). H19 heeft allerlei programma’s voor het onderwijs. Dit moeten er echter
niet teveel worden, want dan wordt ook de belasting voor de scholen te groot. Op dat vlak
is H19 bezig met allerlei online zaken, een actuele website waaraan jongeren kunnen
deelnemen en waarmee jongeren bereikt kunnen worden. De website bevat ook allerlei
technische dingen die daarmee mogelijk zijn met het oog op de toekomst. Activiteiten voor
de jeugd worden ontwikkeld met mensen die dicht tegen de jeugd aan zitten. H19 wil
samen met het Huis voor Amateurs iets maken met de presentatiegroep Dans. Dit in de
vorm van een productiehuis.
Ook wil H19 een cursus ontwikkelen omtrent het nieuwe soort leren. Een cursus /
overdracht maken op de zelfde manier als een computer game werkt.
V4: Vindt er hierbij een goede doorgeleiding plaats naar het reguliere culturele
aanbod? Ofwel wordt er vanuit H19 gewezen op andere culturele activiteiten?
De doorverwijzing naar ander cultureel aanbod is een taak van H19 en van belang met het
oog op talentontwikkeling (zowel binnens- als buitenshuis). De talentontwikkeling is het
doel en niet de doorgeleiding op zichzelf. Onderdeel van die talentontwikkeling is dus
18

Bron: aangeleverd door de Gemeente Oosterhout, titel document: bijlage 3: deelnemersaantallen
(cijfers 2010 en 2011). Bron cijfers 2012: Jaarverslag H19 2012, * deze cijfers zijn door H19
gecorrigeerd. Bron cijfers 2013: H19.
19
Bron: aangeleverd door de Gemeente Oosterhout, titel document: bijlage 3: deelnemersaantallen
(cijfers 2010 en 2011). Bron cijfers 2012: Jaarverslag H19 2012. Bron cijfers 2013: H19.
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doorverwijzing en daarnaast leerlingen voorbereiden op een professionele studie in de
kunst (althans voor degene voor wie dit is weggelegd).
De aanjaagfunctie van H19 hangt nauw samen met de werkzaamheden van de
cultuurcoaches. Naast het zelf organiseren van activiteiten moeten zij juist bestaande en
nieuwe initiatieven verder op weg helpen door verbindingen te leggen, ze te ondersteunen,
te stimuleren en inspireren. Het doorverwijzen zit dus meer in het leggen van verbindingen
dan sec het doorverwijzen, met als uiteindelijk doel talentontwikkeling. Hieronder volgt
een korte invulling en concretisering van deze rol die H19 vervult:
binnen het project de Brede Buurt hebben de cultuurcoaches een actieve verbindende
rol (als doorverwijzer) binnen Oosterhout. Naast dat H19 zelf al actief bijdraagt aan
activiteiten door deelnemers van H19 in te zetten, verbindt H19 ook andere (culturele)
aanbieders en organisatoren met elkaar. Afhankelijk van de te organiseren activiteiten
wordt met potentiële geschikte andere partners uitwerking gegeven aan de inhoud. Als
voorbeeld: De activiteit ‘Kunst en Geloof’, waarbij H19 een workshop en een
presentatie verzorgt, maar H19 ook namen aandraagt van andere aanbieders die
aansluiten op de thematiek van dit evenement.
als aanjager is H19 op verschillende vlakken in gesprek met nieuwe partners (zorg en
welzijn, horeca), of met bekende partners in nieuwe samenstellingen, om tot nieuwe
samenwerking te komen. Soms komt hier een evenement uit voort, soms een nieuwe
samenwerkingsvorm. Actuele voorbeelden zijn; ‘Pieken met Kunstlicht’, ‘Kunstenaar in
de Samenleving’, ‘Leefbaarheid en Cultuur, ‘bijdragen in de ontwikkeling van nieuw
cultuurbeleid Oosterhout, ondersteuning ontwikkelingen in de Nieuwe Pannehoef.
Zoals tabel 4.3 laat zien kan wel worden afgeleid hoeveel jeugdigen deelnemen aan
activiteiten bij H19, maar niet hoeveel jongeren er daadwerkelijk doorgestroomd zij naar
regulier cultureel aanbod. Dit wordt op dit moment niet geregistreerd.

4.1.3. Innovatie
De gemeente stimuleert nieuwe ontwikkelingen door:
Ondersteuning vanuit de gemeente, zowel op het gebied van financiën als ambtelijke
ondersteuning (Filmtheater, BOCK, de Nieuwe Pannehoef e.d.)
Cultuurcoaches als aanjagers van culturele ontwikkelingen
Subsidieregeling Programmering van de Stad.
Vanuit de instellingen zijn er voorbeelden te noemen die innovatief zijn zoals verbouwingen
om objecten beter te kunnen presenteren, gebruik maken van allerlei interactieve
mogelijkheden, vernieuwde website en aansluiting bij de Museumjaarkaart.
De echte grote innovaties moesten echter komen uit de eerder genoemde activiteiten
omtrent het Huis voor Erfgoed, het Huis voor Amateurs en het Huis voor Cultuur. Gezien
de periode van bezuinigingen is dit niet of op een andere manier gerealiseerd. Dit betekent
echter wel dat aandacht in de toekomst voor innovatie van belang blijft.

4.1.4. Cultureel ondernemerschap
De nota en de visie van de gemeente
In de cultuurnota werd over cultureel ondernemerschap aangegeven dat het van belang is
dat culturele instellingen zichzelf de volgende vragen stellen:
Wat is mijn missie?
Wie zijn mijn (toekomstige) klanten?
Weet ik wat mijn klanten willen?
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-

Lever ik nog het juiste product?
Zet ik het goed in de markt?
Waar haal ik geld vandaan?

Het gaat bij cultureel ondernemerschap om het bevorderen van kennis en vaardigheden op
het gebied van marketing, strategische bedrijfsvoering, sponsorwerving en het opbouwen
van netwerken.
De gemeente Oosterhout geeft daar verder over aan:
Cultureel ondernemerschap is geen methode die je kunt invoeren, maar vraagt om een
andere manier van werken en denken (een cultuuromslag). In de afgelopen jaren zijn de
culturele instellingen op verschillende manieren gestimuleerd om het cultureel
ondernemerschap te vergroten. Uiteraard hebben met name de grote bezuinigingen hier
aan bijgedragen, maar ook de invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering en
de diverse gesprekken op ambtelijk en bestuurlijk niveau die uiteindelijk hebben geleid tot
plannen voor toekomstbestendige culturele voorzieningen.
Er zijn tal van activiteiten te noemen die afgelopen jaren zijn ondernomen in het kader van
Cultureel Ondernemerschap of die hier aan bij dragen. Een groot deel van de hieronder
genoemde punten draagt bij aan toekomstbestendige culturele voorzieningen:
Toekomstbestendige bibliotheek (Theek 5)
Toekomstbestendig Centrum voor de Kunsten (H19)
Verzelfstandiging theater de Bussel en verbouwing de Bussel
Programma de Brede Buurt (Cultuureducatie met Kwaliteit, Combifuncties,
Cultuurmakelaar/-coach)
Verbouwing zandheuvelschool tot museum/Huis voor Erfgoed
Ontwikkeling Pannehoef van een buurthuis naar een cultureel centrum (Huis voor
Amateurs)
Huisvesting BOCK
Renovatie openluchttheater
Verhuizing Filmtheater naar de Heuvel (en stopzetten subsidie filmtheater)
Subsidievernieuwing (invoering beleidsgestuurde contractfinanciering, BCF, activiteitensubsidie Programmering van de Stad e.d.)
Circuswerkplaats gevestigd in Oosterhout
Week van de Amateurkunst
Inventarisatie kunst & cultuur Oosterhout 2011 (een verkenning onder zelfstandig
kunstenaars en amateurkunstverenigingen in Oosterhout)
Cultuurprijs (naast gemeentelijke prijs ook een publieksprijs geïntroduceerd en sinds
dit jaar hiervoor in de plaats een stimuleringsprijs).
De culturele instellingen
Een van de gesprekspartners zegt over het klimaat van cultureel ondernemerschap bij de
culturele instellingen in Oosterhout het volgende: ‘cultureel ondernemerschap wordt
wisselend opgepakt: er zijn partijen die hun eigen financiën netjes regelen en ook bezig
zijn met crowdfunding. Daarnaast zijn er ook partijen die aan de hand genomen moeten
worden. Het ondernemerschap op het gebied van cultuur hangt aan een aantal mensen,
steeds dezelfde mensen. Dit zijn voor een deel mensen die betrokken zijn bij de grote
instellingen, maar voor een deel ook eenlingen, de aanjagers’.
Door de diverse culturele instellingen die geïnterviewd zijn voor dit onderzoek zijn vele
voorbeelden genoemd van cultureel ondernemerschap. Hier volgen enkele voorbeelden.
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H19
H19 is met cultureel ondernemerschap bezig door het bouwen van een flexibele schil
van personeel de afgelopen jaren. Ook richt H19 zich op de jeugd en probeert daar
nieuwe dingen voor te doen. Zo is H19 bezig een cursus te ontwikkelen over het
nieuwe leren. Deze cursus wordt op dezelfde manier gemaakt als een computer game
werkt.
Ook wordt H19 vaak als laboratorium gezien om dingen uit te proberen in het klein
die later grootschaliger worden uitgerold (innovatief). Ook heeft H19 regelmatig
activiteiten met verschillende doelgroepen, zoals recent ‘de Prokkel’, een activiteit
waarbij gehandicapten en niet-gehandicapten werden samengebracht.
Omdat de subsidie van H19 wordt afgebouwd is het aangaan van samenwerkingen
ook makkelijker, bijvoorbeeld met Kunstenaarscollectief Stichting Bock. H19 is b ezig
met nieuwe ontdekkingen en het breed leggen van verbindingen met allerlei culturele
en niet-culturele instellingen.
Filmtheater
Het Filmtheater zat in theater de Bussel, maar dat is nu gesloten wegens een verbouwing. Mede in het kader van cultureel ondernemerschap is de subsidie aan het
filmtheater door de gemeente beëindigd en gaat het filmtheater op eigen benen
verder. Ze gaan op een eigen locatie zitten en door de plek waar ze gaan zitten
kunnen ze meer programmeren en zorgen voor een brede profilering. In dit opzicht,
meer zelfstandig en nieuwe ideeën en programmering, is het filmtheater een
innovatief voorbeeld in Oosterhout. Echter, de praktijk moet nog uitwijzen of de
plannen en intenties inderdaad in succesvol cultureel ondernemerschap worden
omgezet. Hier hoort bijvoorbeeld ook het actief zoeken naar sponsors bij.
Theek 5
Binnen Theek 5 heeft een cultuuromslag plaatsgevonden waardoor cultureel ondernemerschap nu meer in de genen van de organisatie zit. Dit heeft voor een groot gedeelte ook te
maken met andere typen medewerkers binnen de organisatie. Tien jaar geleden zaten bij
Theek 5 nog vooral mensen met een bibliotheek-opleiding en/of een administratieve
achtergrond. In die tijd is Theek 5 begonnen met het aannemen van afgestudeerden van
Fontys hogeschool (bijvoorbeeld opleiding cultuurwetenschappen) en van het NHTV. Dit
levert toegevoegde waarde op. Bovendien zijn de huidige medewerkers goed getraind:
cashless bibliotheek en hospitality trainingen. Ook het inzetten van vrijwilligers in de
directe dienstverlening (gastvrouw / gastheer en boeken opruimen) hoorde bij deze
cultuuromslag.
Ook de overgang naar de BCF subsidievorm stimuleert cultureel ondernemerschap:
hiervoor
moet halfjaarlijks / jaarlijks een BCF rapportage worden opgeleverd. De
ambtenaar van de gemeente o.g.v. cultuurbeleid stelt hierover vragen en stimuleert
daarmee cultureel ondernemerschap’.
Ook heeft Theek 5 commerciële cursussen overgenomen van de Volksuniversiteit.
Daar zit geen subsidie op. Tevens heeft Theek 5 de lead genomen in een project van
Cubiss (provinciale service organisatie op het gebied van ICT voor bibliotheken) met
als doel de ICT kwaliteit op orde te houden voor 6 bibliotheekorganisaties.
Sinds enige tijd zit Theek 5 op deze tijdelijke locatie. De ‘Hu iskamer van de stad’
bevindt zich echter op de tweede etage, wat de toegankelijkheid kan belemmeren.
Om bezoekers boven te krijgen is een creatieve actie bedacht: ‘koffie, krantje,
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croissantje’. Bezoekers kregen in de beginperiode gratis een krant, koffie en een
croissantje. Dit is een voorbeeld van proactief omgaan met de mogelijkheden die je
hebt.
Theek 5 is gestart met (bij)scholing van eigen medewerkers door eigen medewerkers
in de vorm van workshops en trainingen. Met de eigen bibliotheekmedewerkers
vanuit allerlei vestigingen (in samenwerking met Noord Oost Brabant, Oss) wordt een
programma aangeboden voor medewerkers van alle Brabantse bibliotheken. Hierbij
kan gedacht worden aan workshops als: Hoe werk ik met een I-pad?’, ‘Hoe werken
met Apps’, of ‘Hoe moet ik omgaan met netwerken?”, ‘Hoe werkt excel?’, ‘Hoe zoek ik
informatie”. Dit voorziet in een behoefte die er is, die vanwege beperkte financiële
middelen niet met externe partijen ingevuld kan worden. Uiteraard moeten de
medewerkers die de cursussen verzorgen wel een bepaald kennisniveau hebben en
beschikken over didactische vaardigheden.
Speelgoedmuseum
In het kader van cultureel ondernemerschap verhuurt het Speelgoedmuseum
regelmatig de ruimte voor besloten feesten. Bezoekers moeten dan verplicht een
entreekaartje van het museum kopen. Het museum mag dan zelf wijn en bier
schenken tegen marktconforme prijzen en dit zorgt voor extra inkomsten.
Een ander mooi voorbeeld van wat er gebeurt tegen een beperkt bedrag en beperkt
risico is de wisseltentoonstelling van Knex. Deze kost 1.000–1.200 euro om voor een
bepaalde periode in huis te hebben. Hiermee neem je als instelling een beperkt risico
en het trekt toch zeker 100 tot 200 mensen. Bovendien zorgt het voor gratis
publiciteit en op termijn betaalt dit zich dus zeker terug.
Theater De Bussel
Met de op handen zijnde verzelfstandiging van theater de Bussel kunnen ook pas de
eerste stappen worden gezet op het pad van cultureel ondernemerschap. Immers op
het moment is De Bussel nog onderdeel van de gemeente en dat maakt het vinden
van eigen inkomsten, bijvoorbeeld bij het bedrijfsleven, zakelijke vrienden, funders
en sponsoren, lastig (ook aangegeven bij H19). De Bussel heeft wel een
Vriendengroep voor het bedrijfsleven die doorontwikkeld moet worden r ichting een
business club. Een nieuw gebouw is ook aantrekkelijk voor bedrijven (in de kleine
zaak waar 200 mensen in kunnen, kunnen relaties van bedrijven ontvangen worden).
Naast de hierboven genoemde concepten moet De Bussel het in de toekomst eerder
hebben van vernieuwing van de producten en activiteiten om de voorstellingen heen
dan van de voorstellingen zelf.
Voorbeelden hiervan zijn:
Portemonnee-loze pauze: bij de entreeprijs is een consumptie inbegrepen. Dit
gebeurt niet bij familievoorstelling omdat 2 of 3 euro per kaartje erbij een
drempel kan zijn om de voorstelling te bezoeken.
Andere aanvullingen op de voorstelling: inleiding door de regisseur, knutselmiddag, op de foto met de hoofdrolspeler etc.
Andere activiteiten: een eigen talentenconcours o.g.v. klassieke muziek met de
Rotary samen (2011). Ook heeft De Bussel een Jazzreeks geadopteerd die nu 1x
per maand op een andere locatie plaatsvindt (jazzconcert).
Inzet van het nieuwe gebouw in de toekomst als grootste verzamelplek in
Oosterhout (uitnodigen van sprekers, een politiek café, activiteiten in samenwerking met andere culturele instellingen, scholen, uitvoeringen van de
middelbare school, diploma-uitreikingen etc).
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Huis voor Amateurs
Het Huis voor Amateurs probeert vernieuwende en innovatieve activiteiten te
bedenken om de jongeren te trekken en te behouden. Vaak vertrekt de jeugd immers
uit Oosterhout als ze verder gaan studeren. Om de jeugd te trekken en behouden
werkt het Huis voor Amateurs met diverse partijen samen of is dat van plan . Een idee
dat nog in de praktijk gebracht moet worden is bijvoorbeeld om elke maand een
workshop te houden rondom één van de zes disciplines waarbij dit gekoppeld wordt
aan een bekend persoon: bijvoorbeeld het uitnodigen van de dansers van Lady Gaga
om een workshop te geven of de drummer van Toto. Hiermee kan de Pannehoef op
de kaart worden gezet. Het idee is dan bijvoorbeeld dat Yamaha een drumstel ter
beschikking stelt waar de drummer van Toto op speelt en dat na afloop wordt verloot
onder de aanwezigen. Hier liggen mogelijkheden en kansen. In hoeverre deze zijn
gerealiseerd na oktober 2014 is onduidelijk.
Wat betreft het cultureel ondernemerschap van het Huis voor Amateurs is duidelijk
dat dit zich nog met name in de idee- en intentiefase bevindt en dat de uitwerking
nog plaats moet vinden.
Brabants Museum Oud Oosterhout
De voorbeelden van Brabants Museum Oud Oosterhout zijn de wat meer traditionele
voorbeelden van cultureel ondernemerschap, namelijk de exploitatie van een eigen
winkel en het Vrienden van-concept. Echter, dit kan zeker voor de benodigde
aanvullende, eigen inkomsten zorgen.
Hieronder een korte toelichting:
Een belangrijke bron van eigen inkomsten komt uit de eigen winkel (koffie, thee
en oud-Hollands snoepgoed). Er vindt afstemming plaats met andere musea waar
veel inkomsten uit de museumwinkel wordt gegenereerd om daar van te leren.
Opzetten van het concept “vrienden van het museum”. Vooralsnog is dit initiatief
vooral gericht op de middenstand. Er waren al 10 organisaties/winkels die jaarlijks een kleine donatie gaven en onlangs is dit aantal behoorlijk uitgebreid.

4.1.5. Beoordeling Cultureel ondernemerschap
Aan alle culturele instellingen die zijn geïnterviewd is een vragenlijst voorgelegd met 9
vragen over cultureel ondernemerschap. Deze vragen zijn verdeeld over drie onderwerpen:
proactiviteit (3 vragen), innovativiteit (3 vragen) en risicobereidheid (3 vragen). Dit betreft
een zelfevaluatie van de betreffende culturele instelling, dus niet een beoordeling door de
onderzoeker.
Tabel 4.4 Zelfbeoordeling instellingen: innovatie, proactiviteit en risicobereidheid
Instelling

zelfbeoordeling
innovatie

proactiviteit

risicobereidheid

H19

4,0

4,7

4,0

4,2

Filmtheater

3,0

4,0

5,0

4,0

Theek 5

3,7

4,0

3,7

3,8

De Bussel

2,7

3,7

3,3

3,2

Speelgoedmuseum

3,7

3,3

3,0

3,3

Huis voor Amateurs

3,3

2,3

3,0

2,9

BMOO

2,0

3,0

1,0

2,0
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totaal

De verdiepende tabel van de zelfbeoordeling laat zien dat de instellingen zichzelf van de
drie componenten het laagst inschatten op innovatief vermogen (het beste scoort proactiviteit). Dit komt overeen met wat we eerder zagen wat betreft realisatie van
activiteiten onder innovativiteit. Dit vraagt nadere aandacht in de toekomst.
Tabel 4.5 Beoordeling gemeente: innovativiteit, proactiviteit en risicobereidheid
Instelling

beoordeling door gemeente
innovatie

proactiviteit

risicobereidheid

totaal

H19

3,7

3,7

3,3

3,6

Theek 5

3,7

4,0

2,7

3,4

De Bussel

2,0

2,3

2,7

2,3

Om de uitkomst van de zelfevaluatie van de drie grootste culturele instellingen (H19,
Theek 5 en De Bussel) enigszins in perspectief te plaatsen is ook aan de gemeente
gevraagd om deze drie instellingen in te schatten op deze aspecten van cultureel
ondernemerschap. De twee instellingen die zichzelf het hoogst beoordelen op cultureel
ondernemerschap zijn H19 en De Bussel.
De gemeente beoordeelt H19 net iets lager dan de zelfbeoordeling door de instelling (3,6
versus 4,2), maar uiteraard betreft deze beoordeling ook duidelijk een inschatting, waarbij
zowel objectieve als subjectieve criteria een rol spelen. De beleidsmedewerker cultuur van
de gemeente beoordeelt het verschil in inschatting als herkenbaar. De beoordeling van
Theek 5 en de gemeente over het cultureel ondernemerschap van Theek 5 is vergelijkbaar
(3,8 zelf versus 3,4 gemeente). Net als bij H19 is er ook bij de Bussel een verschil op te
merken tussen de beoordeling van de Bussel door de Bussel zelf en door de
beleidsmedewerker cultuur van de gemeente. BMOO komt relatief laag uit de
zelfbeoordeling. Bedacht moet worden dat BMOO alleen met vrijwilligers werkt.
In eerder onderzoek op landelijk niveau uit 201420 is ondernemende houding of cultureel
ondernemerschap gemeten op dezelfde schaal met de drie componenten innovatie,
proactiviteit en risicobereidheid.
Tabel 4.6 Zelfbeoordeling instellingen algemeen
Bibliotheek
algemeen

Museum
algemeen

Innovativiteit

3,6

3,4

Proactiviteit

3,5

3,6

Risicobereidheid

3,1

2,9

Ondernemende

3,4

3,3

21

houding

20

Bron: Ondernemendheid in de culturele sector (2014), Panteia i.s.m. Universiteit van Amsterdam /
WareKennis; N.E. Stroeker, N.E. de Vries en F.J.M. Huysmans.
21
Bron: Ondernemendheid in de culturele sector (2014), Panteia in het kader van EZ
Programma-onderzoek MKB-ondernemerschap
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De bevindingen zijn samengevat in de onderstaande figuur.
Figuur 4.1

Beoordeling Cultureel ondernemerschap

* Toelichting legenda: bovenste groene balk = landelijk onderzoek 2013 (bibliotheken en musea), licht
roze balk = beoordeling door de gemeente, onderste, blauwe balk is zelfbeoordeling door de
betreffende instelling.

In grote lijnen laat figuur 4.4 een tweedeling zien van organisaties die al met cultureel
ondernemerschap bezig zijn versus organisaties waar dit nog meer vorm moet krijgen c.q.
waarbij men met name allerlei plannen en intenties heeft op het gebied van cultureel
ondernemerschap maar dat nog niet is gerealiseerd (bijvoorbeeld bij de Bussel en het Huis
voor Amateurs) of de meer voor de hand liggende, traditionele vormen van invulling
betreft (bijvoorbeeld bij BMOO, zoals exploitatie van de winkel of Vrienden van-concept).

4.1.6. Vergelijking commerciële aanbieders en oneerlijke concurrentie
In het verlengde van cultureel ondernemerschap wordt hier ingegaan op enkele onderwerpen die hieraan raken, zoals vergelijking met aanbod van commerciële aanbieders (zie
vragen 1 en 2 van de raad in paragraaf 1.4.1) en tegengaan van onwenselijke en
oneerlijke concurrentie in het kader van de Wet Markt en Overheid (zie vragen 5A en 5B
van de raad in paragraaf 1.4.3).
Vergelijking aanbod commerciële aanbieders, marktwerking
V1: Zijn er landelijke tendensen zichtbaar waarbij culturele ontwikkelingen
zonder gemeentelijke inmenging tot bloei komen? (Hier kan worden gedacht aan
de groeiende culturele uitingen in de stedelijk 'urban culture', waarbij muziek,
dans, kunst en sport zonder daadwerkelijke coördinatie of ondersteuning
opkomen en zich een plek verschaffen in het culturele veld.)
Onderzoeken op landelijk niveau waaraan bevindingen kunnen worden ontleend, zijn niet
gevonden. Bestaande kennis en de voor dit onderzoek bestudeerde documenten hebben
geen landelijke tendensen laten zien waaruit blijkt dat culturele ontwikkelingen zonder
gemeentelijke inmenging tot bloei komen. Als dit soort initiatieven er zijn, zonder subsidie,
dan zijn ze direct ook helemaal commercieel en wordt er echt geld aan verdiend. Dit wil
niet zeggen, dat als iets vanuit de markt tot stand komt (en volledig commercieel tot stand
komt, zonder subsidie) dat dit per definitie geen cultuur kan zijn. Echter, het feit dat er
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nog altijd heel veel landelijke fondsen zijn, betekent dat er ook subsidies nodig zijn en
blijven op het terrein van de cultuur. Sommige activiteiten zullen altijd 100% door de
overheid gefinancierd moeten blijven, omdat zij via marktwerking simpelweg niet tot stand
komen. Bij andere activiteiten kan bijvoorbeeld toegewerkt wordt naar 50-50% subsidie –
commercieel en sommige activiteiten lenen zich voor een volledige commerciële aanwending. Doordat culturele instellingen meer ondernemend moeten worden, meer eigen
inkomsten moeten genereren, moeten zij ook nadenken over waar markt voor is en waar
bezoekers voor willen betalen. Dit kan bijvoorbeeld zorgen voor een ander aanbod van
producten / diensten en /of verlaging van de tarieven.
V2: Hoe verhouden gemeentelijke gesubsidieerde initiatieven zich tot vergelijkbare initiatieven die zonder gemeentelijke gelden tot stand komen?
In dit onderzoek hebben we hiervan geen voorbeelden aangetroffen noch hebben wij
landelijk onderzoek gevonden dat hierin inzicht geeft. Wat je in de media wel tegenkomt
zijn voorbeelden binnen gemeenten (bijvoorbeeld een recent voorbeeld in Almere) waarbij
niet-gesubsidieerde instellingen in opstand komen tegen de gemeente in verband met
vermeende concurrentievervalsing.
Voorbeeld Almere
‘Het nieuwe docentencollectief CKV-A klopt bij de gemeente Almere aan om financiële steun
voor de verbouwingen van De Voetnoot. De muziekscholen Flevotunes en Muziekschool Almere
verzetten zich tegen deze eventuele financiële steun omdat er dan sprake van oneerlijke
concurrentie zou zijn’. Bron: http://www.dichtbij.nl/almere/regionaal-nieuws/artikel/2727165/
stelling-muziekscholen-klagen-terecht-over-oneerlijke-concurrentie.aspx, april 2013.

Wat je ook in enkele gemeenten ziet (bijvoorbeeld gemeente Uden) is dat er een
Innovatiefonds in het leven wordt geroepen dat gehoor kan geven aan initiatieven die er
leven en om die zonder structurele subsidie tot bloei te brengen en daarna aan de markt
over te laten. Binnen de gemeente Oosterhout is er geen innovatiefonds cultuur in die zin,
maar zijn er wel project- en activiteitensubsidies die hiermee vergelijkbaar zijn.
Voorbeeld innovatiefonds Uden
Organisaties en instellingen uit Uden kunnen een beroep doen op het 'Innovatiefonds cultuur'.
Daarmee probeert de gemeente een impuls te geven aan kunst- en cultuurprojecten, die als
doel hebben de onderlinge samenhang en participatie van de Udense inwoners te verbeteren.
De voorwaarden voor subsidieaanvraag zijn, dat er bij de organisatie een Udense culturele- en
maatschappelijke instelling betrokken moet zijn. Ook moeten ze samenwerken met andere
organisaties, professioneel én niet-professioneel. Bron: http://www.bd.nl/regio/regio-oss-enuden/gemeente-uden-heeft-innovatiefonds-cultuur-1.1031054, februari 2009.

Voor de gemeente Oosterhout geldt verder dat gewerkt wordt met BCF (zie eerdere uitleg
hierover in paragraaf 2.3.1). BCF is één van de vormen van subsidieverstrekking binnen de
gemeente Oosterhout. In 2012 is er een verordening opgesteld waarbij instellingen zich
kunnen melden, inschrijven en waarbij heldere criteria zijn geformuleerd voor
subsidieverstrekking. Dit is geheel conform regelgeving22.

22

Bron: Definitieve beleidsregels voor subsidieverstrekking Oosterhout, 12 september 2012. Hierover
is ook het een en ander terug te vinden in paragraaf 5.2.4.3 (p. 26) van de Nota projectplan
subsidie vernieuwing besluitvormende behandeling (Subsidievernieuwing 2e fase), 5-9-2011.
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V5B: Hoe geeft de gemeente Oosterhout invulling aan de Wet Markt en Overheid
wat betreft het onderdeel concurrentievervalsing betreffende gesubsidieerde
activiteiten?
De Wet Markt en Overheid die op 1 juli 2012 van kracht is geworden, heeft het doel
concurrentievervalsing tegen te gaan en zo gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen
tussen overheden en bedrijven te creëren. De Wet Markt en Overheid bevat gedragsregels
voor de centrale overheden, decentrale overheden en publiekrechtelijke zelfstandige
bestuursorganen, indien zij ervoor kiezen goederen of diensten zelf of via hun
overheidsbedrijven op de markt aan te bieden. In dit verband kan zowel de gemeente zelf
als theater de Bussel (als onderdeel van de gemeente) gezien worden als
overheidsorganisatie waar op de Wet Markt en Overheid van toepassing is. In het geval
van H19 is hiervan geen sprake.
De Wet Markt en Overheid stelt enkele gedragsregels waaraan organisatie die onder de
wet vallen zich moeten houden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden voor
economische activiteiten die plaatsvinden in het algemeen belang. Dit algemeen belang is
van toepassing op de activiteiten van de Bussel, zoals terug te lezen is in een op 16 mei
2014 voor de Raad opgestelde nota over de Wet Markt en Overheid. Binnen de kaders van
deze wet wil de gemeente Oosterhout bereiken dat bepaalde economische activiteiten die
in het algemeen belang worden verricht op de bestaande voet mogen worden voortgezet
onder de werking van de Wet markt en overheid. De gemeente moet aan de volgende
gedragsregels voldoen:
- Aan afnemers dient minstens de integrale kostprijs in rekening te worden gebracht;
- Als ten behoeve van die activiteiten gegevens worden gebruikt die de gemeente op
grond van haar publieke taak onder zich heeft, dient zij deze desgevraagd ook aan
particuliere ondernemers ter beschikking te stellen;
- Indien de gemeente tegelijkertijd een activiteit uitvoert en daarop toezicht dient te
houden mogen deze taken niet in één functie verenigd zijn.
Uit een inventarisatie is gebleken dat er enkele activiteiten zijn, waaronder de exploitatie
van theater de Bussel die voldoen aan de gedragsregels met uitzondering van de regel dat
de integrale kostprijs in rekening wordt gebracht. Hierover is in het verleden een besluit
genomen om deze (in het algemene belang) onder de integrale kostprijs aan te bieden.
Het is echter wenselijk om dit te formaliseren via een raadsbesluit, aldus de nota.
De motivatie omtrent de exploitatie van theater de Bussel komt zowel in de betreffende
nota23 als in de Raadsvergadering van 10 juni 201424 aan bod en luidt als volgt: Theater de
Bussel is het culturele hart van Oosterhout met een inspirerende en verbindende functie.
Het is de Oosterhoutse ontmoetingsplaats voor zowel liefhebbers als beoefenaars van
podiumkunsten. De exploitatie vindt plaats in het algemeen belang en ten algemenen
nutte. Daarnaast wordt opgemerkt dat op dit moment een onderzoek plaatsvindt naar
verzelfstandiging van de Bussel. Voor al deze activiteiten geldt dat wij deze van algemeen
belang achten. Daarnaast zijn wij van mening dat door het onder de kostprijs aanbieden
van deze activiteiten de belangen van derden niet worden geschaad.

23

Bron: Nota voor de Raad, gemeente Oosterhout. Onderwerp: Wet markt en overheid, Nr:
BI.0140154, 16 mei 2014.
24
Bron: Raadsvergadering d.d. 10 juni 2014. Raadsnota nummer BI 0140154, Onderwerp: Wet markt
en overheid.
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Naast theater de Bussel geldt dat de gemeente zelf een overheidsorganisatie is waarop de
Wet Markt en Overheid van toepassing is. Dit betekent dat bij haar economische
activiteiten sprake moet zijn van kostprijsdekkende tarieven, dat wil zeggen dat de huur
die in rekening gebracht wordt bij culturele instellingen kostprijsdekkend moet zijn. De
culturele instellingen waarop dit betrekking heeft binnen de gemeente Oosterhout zijn de
Bussel (zie hierboven gemaakte uitzondering), Theek 5, H19, Speelgoed en carnavals
museum en de nieuwe Pannehoef. Voor alle instellingen geldt dat er kostprijsdekkende
tarieven in rekening worden gebracht volgens de discounted cash flow methodiek 25.
V5A: Hoe wordt voorkomen dat het gesubsidieerde aanbod van H19 te ver
doorschiet richting regulier aanbod, waarmee een onwenselijke/oneerlijke
concurrentie met marktpartijen ontstaat? Ken je voorbeelden of onderzoeken
waarbij een vergelijking wordt gemaakt tussen gesubsidieerde aanbieders en
commerciële aanbieders?
In de nota van 16 mei 2014 in het kader van de Wet Markt en Overheid is H19 niet
opgenomen omdat H19 geen organisatie is waar de wet Markt en Overheid betrekking op
heeft.
In het kader van vergelijking tussen tarieven van gesubsidieerde aanbieders en
commerciële aanbieders is het goed om te vermelden dat H19 hier in 2011 zelf
een kleine benchmarkstudie heeft gedaan naar de prijzen en daarover gerapporteerd heeft
in de Notitie Kerntakendiscussie H19 (2011). In deze notitie heeft H19 een benchmark
uitgevoerd waarbij een vergelijking is gemaakt met andere gesubsidieerde en nietgesubsidieerde cultuureducatieve instellingen. Er is een vergelijking tussen H19 en andere
gesubsidieerde instellingen gemaakt uit gemeenten die qua omvang en sociale structuur
overeenkomen met Oosterhout (o.a. Waalwijk (45.000 inwoners) en Roermond (55.000
inwoners)). Geconcludeerd kan worden dat H19 verreweg de meeste cursisten heeft en
ook het grootste percentage bereik onder de bewoners. Ook scoort H19 relatief goed wat
betreft het percentage eigen inkomsten (37% versus 32% en 24%).
Ook is er een benchmark uitgevoerd betreffende de tarieven met een aantal particuliere
muziekscholen. De uitkomsten laten zien dat de prijzen voor muziekonderwijs van H19
(inclusief subsidie) gemiddeld lager liggen dan de prijzen bij particuliere initiatieven
(zonder subsidie). Uiteraard betreft dit de situatie in 2011. Het verschil in prijs wordt niet
verklaard door de totale omvang van subsidie die de gemeente verstrekt. Mogelijke andere
verklaringen die H19 hiervoor geeft zijn de ARBO wetgeving, bedrijfshulpverlening en de
cao kunsteducatie waaraan H19 zich moet houden. Kanttekening die nog wel wordt
gemaakt is dat het hier gaat om een puur financiële vergelijking op basis van cursusprijzen
die dus niks zeggen over kwaliteit, diversiteit en integraliteit van het cursusaanbod.

4.2.

Samenwerking

4.2.1. Samenwerking tussen instellingen samen
Om een indruk te geven welke partijen met elkaar samenwerken en met hoeveel partijen
wordt samengewerkt is een overzicht gemaakt waarin staat aangegeven welke samenwerkingsrelaties in het gesprek met de betreffende instellingen naar voren zijn gekomen.
Dit overzicht geeft dus een indicatie en pretendeert niet compleet te zijn. De ervaring leert
echter wel dat de instellingen die als eerste genoemd worden (‘top of mind zijn’) ook de
instellingen zijn waarmee doorgaans het meest recent en frequent is samengewerkt.
25

Bron: Nota vastgoedmanagement gemeentelijk vastgoed, gemeente Oosterhout, 16 mei 2011.
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Tabel 4.7 Samenwerking tussen instellingen gemeente Oosterhout
H19
H19

FilmTH

Theek 5

De
Bussel

T

x

x

Filmtheater
Theek 5

HvA

BMOO

x

x
xx

De Bussel
Speelgoedmuseum
Huis voor Amateurs

SpGM

x
x

x
x
x

xx

xx

BMOO

xx

Erfgoed Brabant
Oosterhout in
Beweging

x
xx

x

VVV, UITpunt
scholen (PO, VO)
archeologie
(gemeente)

x

x

x

x

x

x

x

Verenigingen

x

Openluchttheater
verzorgingstehuizen

T
x

heemkundekringen
Bock

x

x
x

welzijnsinstellingen

x

Reg. Archief Tilburg

x

Legenda
x=samenwerking, xx = intensieve samenwerking, T= toekomstige samenwerking.
Structurele samenwerking Theek 5 en H19
De mogelijke verdergaande samenwerking tussen Theek 5 en H19 is op initiatief van de
gemeente onderzocht door een externe adviseur, Drijver en Partners. De uitkomst was dat
beide organisaties te maken hadden met forse bezuinigingen en dat dit eerst
uitgekristalliseerd moest zijn voordat zij de samenwerking verder vorm konden geven. Het
oorspronkelijke idee dat er veel synergie mogelijk was dat tot kostenbesparing zou leiden,
26
bleek op de korte termijn niet hard genoeg gemaakt te kunnen worden . Later heeft het
onderzoek zich gefocust op H19 (i.p.v. op zowel H19 als Theek 5). Omdat de focus van
H19 op het moment ligt op de verbouwing en de uitvoering van het sociaal plan i.v.m.
bezuinigingen, is de verkenning van de verdergaande samenwerking tussen beide partijen
even ‘on hold’ gezet, maar dat is iets waar zeker in de toekomst nog naar gekeken zal
worden. Theek 5 verzorgt in ieder geval het ICT systeem voor H19. Plannen die er al zijn
betreffen het samen doen van de telefoon via Voice-over-IP (Voip). Dat betreft
gecentraliseerde telefonie, zoals dat nu al georganiseerd is voor alle vestigingen van Theek
5 en ook de VVV. Er loopt een onderzoek of H19 hier ook aan mee kan gaan doen. Ook is
Theek 5 met H19 bezig met gezamenlijke inhoudelijke projecten.
H19
H19 werkt vooral samen met Oosterhout in Beweging, Theek 5 en het Huis voor Amateurs
(De Pannehoef). Met de laatste zijn ideeën gelanceerd voor invulling van de toekomst,
betreffende activiteiten in de Nieuwe Pannehoef. H19 wil de focus verleggen van cursussen
26

Bron: Businesscase H19 – Centrum voor de Kunsten. Drijver en Partners, januari 2014, in opdracht
van de gemeente Oosterhout.
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naar andere activiteiten. Daarin past het goed dat het Huis voor Amateurs een
productiehuis wordt. Vanuit dit idee is er een delegatie uit Oosterhout naar Veghel (MIK
Kunsteducatie) gegaan, ter inspiratie. Om te kijken naar het gebouw, de soberheid van de
inrichting, de dynamiek en de invulling (koken, theater, expositieruimtes).
Het feit dat H19 lange tijd veel subsidie van de gemeente ontving is in de samenwerking
met allerlei partijen vaak een belemmering geweest: ‘jullie zijn subsidieontvangers dus wij
werken niet met jullie samen’. Nu deze subsidie wordt afgebouwd is er meer enthousiasme
bij partijen om samen te werken. Bijvoorbeeld met het Kunstenaarscollectief Stichting
Bock. Hierin zitten wat logische verbindingen: mensen die zijn aangesloten bij het
Kunstenaarscollectief werken ook bij H19. Daardoor helpt men elkaar over en weer.
Theek 5
Naast de meer structurele samenwerking met H19 (zie eerder) zijn er ook plannen geweest
voor samenwerking met theater de Bussel. Dit was lastig i.v.m. het ICT systeem van de
gemeente. Aangezien het theater mogelijk gaat verzelfstandigen, zijn er daarna
mogelijkheden voor een geïntegreerd ICT systeem.
In het kader van bezuinigingen is er een structurele samenwerking op komst tussen het
UITpunt en de VVV (2014-2016). Inmiddels is er een medewerker van de bibliotheek
gedetacheerd bij de VVV om de samenwerking te stimuleren.
Een ander mooi voorbeeld is de samenwerking met de welzijnsinstelling van de gemeente
Dongen: de laagdrempeligheid van Theek 5 zorgt voor meer klanten voor de welzijnsinstelling, meer bezoekers voor Theek 5 en huurinkomsten. Een duidelijke win-win situatie
zonder dat er van fusie sprake is.
Theek 5 werkt ook samen met Erfgoed Brabant in het kader van studie(mid)dagen voor
scholen. Ook werkt Theek 5 samen met het Speelgoedmuseum (erfgoedproject
‘Overgisteren’ voor kleuters, training museummedewerkers Speelgoedmuseum). Samen
met het RAT (Regionaal Archief Tilburg) wordt een electronische leeromgeving ontwikkeld
om erfgoededucatie een lokale component te geven.
De Bussel
De Bussel werkt vooral samen met Theek 5 en H19. Tot voor kort werkte De Bussel veel
samen met het filmtheater. In de toekomst, na alle verbouwingen, wordt dat weer
voortgezet en zal het filmtheater weer films gaan draaien in De Bussel. Met de musea
wordt niet echt samengewerkt, hoewel dat ook weleens geprobeerd is. En ook wordt er
samengewerkt met het VVV en UITpunt.
Filmtheater de Bussel
Er zijn wel wat contacten met andere instellingen maar voor een groot gedeelte moeten die
straks bij de nieuwe start van het filmtheater ook verder opgestart en uitgebouwd worden.
Bestaande contacten zijn er met een aantal verenigingen. Samenwerking is er geweest
met Theek 5 rond de Boekenweek en het Ouderenplatform. Ook zullen er contacten gelegd
moeten worden met bijvoorbeeld H19 en openluchttheater. Na de verbouwing is er een
filmzaal waar ongeveer 90 mensen in kunnen die ook gebruikt kan worden voor andere
doeleinden, zoals lezingen. De alternatieve mogelijkheden kunnen samen met andere
instellingen bedacht en ingevuld worden.
Uiteraard zijn er contacten met theater de Bussel: daar heeft het filmtheater altijd
gedraaid. De contacten zijn goed en afgesproken is dat er in de toekomst door het
filmhuis kinderfilms en prolongaties gedraaid zullen worden in de kleine zaal van de Bussel.

59

Evaluatie Cultuurnota Gemeente Oosterhout

BMOO
BMOO geeft aan samen te werken met andere organisaties in het Erfgoedoverleg. Tot voor
kort was hierbij ook H19 betrokken, nu niet meer. De samenwerking met het
speelgoedmuseum is intensief: dit betreft o.a. het uitwerken van het aanbod samen met
de VVV voor een rondrit door Oosterhout gecombineerd met een bezoek aan een van beide
musea. Ook vindt er samenwerking plaats in de gecombineerde busritten waarbij
bezoekers uit België beide musea bezoeken. Daarnaast wordt samengewerkt met
basisscholen, verzorgingstehuizen, heemkundekringen, incidentele samenwerking met VO
scholen en natuurlijk samenwerking met de gemeente.
Speelgoedmuseum
Het Speelgoedmuseum werkt samen met BMOO, Erfgoed Brabant, OiB en met de
archeologische dienst van de gemeente. De samenwerking met Erfgoed Brabant betreft
een Educatief programma: project ‘Over gisteren’, waarbij kinderen uit groep 1 en 2
uitgenodigd worden om in het museum te komen kijken. Samen met OiB (Oosterhout in
Beweging) worden elke woensdag kinderactiviteiten georganiseerd. Op het gebied van
speelgoed wordt getracht jong en oud bij elkaar te brengen (o.a. Zomerspektakel). Soms
komt een samenwerking ook weleens niet goed van de grond: de samenwerking tussen het
speelgoedmuseum en NHTV is helaas niet gelukt: het kost teveel geld. Het museum kan
zich geen betaalde kracht veroorloven: ‘dat kost toch gauw 30.000 – 40.000 euro op
jaarbasis, dan blijft er niks meer over’.
Huis voor Amateurs
Aangezien het Huis voor Amateurs nog in ontwikkeling is, geldt hier ook dat veel
samenwerkingen nog moeten worden gestart. Wel wordt er al samengewerkt met scholen
in het basisonderwijs (verzorgen van de musicals), H19 (muziekscholen), het Voortgezet
onderwijs (themabijeenkomsten). Als iemand een lezing wil geven over een
maatschappelijk verantwoord onderwerp dan kan dat ook in de Pannehoef (bijvoorbeeld
over de Wmo).
Tot slot
In het kader van de bezuinigingen binnen de gemeente hebben alle partijen belang bij
samenwerking. De wil tot samenwerking is de laatste jaren, onder druk van de
bezuinigingen, verbeterd. Onderling open zijn is daarbij erg belangrijk. Samenwerking
hoeft niet persé een fusie te betekenen. Er zijn voldoende andere voorbeelden,
bijvoorbeeld uit de bibliotheeksector waarbij vestigingen in Etten-Leur en Baarle Nassau /
Hertog nauw samenwerken: daar wordt met convenanten en andere oplossingen gewerkt.
Ook het erfgoedoverleg is een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat er is en vier
keer per jaar plaatsvindt.
Ondanks dat de wil en de noodzaak tot samenwerken er is en dit ook al volop gebeurt, kan
de samenwerking ook nog verder verbeterd worden in de toekomst. Immers, als de
nieuwe locaties klaar zijn dan zal De Pannehoef het centrum worden voor het culturele
verenigingsleven. Er zal in de Nieuwe Bussel intensiever worden samengewerkt tussen
Theater en Bibliotheek en in het kader van de bezuinigingen blijft er ook een focus op een
verdergaande samenwerking tussen H19 en Theek 5, zoals eerder in deze paragraaf aan
bod is gekomen.
Voor een goede samenwerking is het wel nodig dat je een stip aan de horizon hebt, dat je
weet waar je naar toe wilt, waar je naar streeft. Dan kun je ook bepalen wat jouw doel is
en wat de doelen van andere instellingen zijn en waar deze elkaar raken c.q. overlappen
en waar niet. Dit aftasten en hierover open zijn, is de basis van een goede samenwerking.
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4.2.2. Samenwerking instellingen en gemeente
De instellingen geven aan dat de samenwerking met de gemeente doorgaans goed is,
ondanks de vervelende periode van bezuinigingen waar veel organisatie mee te maken
hebben. H19, Theek 5 en het filmtheater merken daar het volgende over op:
H19 geeft aan dat de hele bezuinigingsronde de verhoudingen tussen H19 en de
gemeente op scherp heeft gezet. De verhoudingen met de gemeente zijn nu echter
weer prima, zowel met de ambtenarij als het bestuur. Het lastige in het contact met de
gemeente is dat de politieke verhoudingen altijd mee spelen, waardoor er nooit echt
vierjarig beleid is, maar beleid in de praktijk vaak na 1 jaar weer wordt teruggedraaid.
Hierdoor ontstaat weleens het idee dat je als instelling niet de kans krijgt om iets op te
bouwen en waar te maken.
Filmtheater de Bussel merkt over het contact met de gemeente op dat de beslissing
om niet terug te keren naar de verbouwde Bussel in september 2015 in eerste
instantie zorgde voor een wat stroever contact met de gemeente. Later is dat weer
goed gekomen.
Theek 5 geeft aan dat de samenwerking met de gemeente prettig verloopt. Uiteraard
heb je in tijden van bezuinigingen andere belangen en daarover voer je discussie.
Uiteindelijk kom je daar samen uit zonder dat dat ten koste gaat van de relatie.
De gemeente merkt hierover op dat met de genoemde instellingen allemaal intensief
contact is. De bezuinigingen hebben een flinke impact gehad op H19 en Theek 5. Samen
met hen is gezocht naar de beste invulling. Deze trajecten zijn goed verlopen, ondanks dat
het trajecten zijn met een lange doorlooptijd. Dit betekent ook dat er lange tijd
onzekerheid is geweest voor met name H19. De gemeente geeft zelf aan dat dit een punt
van verbetering is.
Met stichting Huis voor Amateurs bestaat ook een zeer intensief contact. Waar mogelijk
biedt de gemeente ondersteuning aan de stichting om het Huis voor Amateurs (gevestigd
in het pand De Nieuwe Pannehoef) tot een succes te laten worden. Aangezien dit volledig
draait op vrijwilligers vraagt dit om extra ondersteuning in de beginfase. Op het moment
gaat de afstemming tussen beide partijen met name over de positionering van het Huis
voor Amateurs. Ook omtrent het aanvragen van subsidies is er contact tussen beide
partijen. Focus voor Huis van Amateurs moet liggen op jongeren en verbindingen maken.
Het Huis voor Amateurs geeft zelf aan dat de contacten met de gemeente prima zijn. Een
verbeterpunt is de vergunningverlening: voor een buitenevenement moet je een
vergunning aanvragen. Het meedenken vanuit de gemeente over evenementen is te
stroperig. Het zou makkelijker moeten worden om evenementen te organiseren.

4.2.3. Samenwerking / afstemming andere gemeenten
De afgelopen jaren heeft er structureel afstemming plaatsgevonden op het gebied van
cultuur binnen West-Brabant. Samen met de gemeenten Breda, Etten-Leur, Roosendaal en
Bergen op Zoom zijn er structurele overleggen gevoerd, met als doel om te kijken waar we
elkaar kunnen versterken. Dit heeft geleid tot een inventarisatie van de culturele
voorzieningen en highlights van onze regio. Met het oog op de kandidatuur van de B5 van
Brabant en later Eindhoven voor culturele hoofdstad in 2018 is er samengewerkt aan
plannen en ideeën als input voor het bidbook. Deze ideeën zijn gedeeltelijk ook
daadwerkelijk overgenomen in het bidbook. Helaas is de titel Culturele hoofdstad niet
toegekend aan Eindhoven en hebben de plannen en ideeën nog niet tot concrete samenwerking geleid.
Daarnaast vindt er incidenteel overleg plaats met een aantal buurgemeenten (Dongen,
Geertruidenberg en Gilze-Rijen). Dit richt zich in hoofdzaak op de afstemming rondom de
bibliotheek, maar ook andere onderwerpen komen hierbij aan bod.
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Voor Theek 5 geldt dat er sprake is van een intensieve samenwerking waarbij 8 gemeenten
betrokken zijn. Dit is ontstaan vanuit het landelijke beleid dat elk werkgebied minimaal
35.000 inwoners moest hebben (en bedienen). In de praktijk hoeft dit niet altijd in de
vorm van een fusie te zijn, ook andere vormen van samenwerking zijn mogelijk (zie
voorbeeld Etten-Leur). Bij Theek 5 heeft ook de Bibliotheek uit het Land van Altena
weleens aangeklopt. Dan spelen in een samenwerking ook andere dingen een rol, de
cultuur in een bepaald gebied, de ‘couleur locale’, Het betreffende gebied is bijvoorbeeld
erg gereformeerd. Dat kan samenwerking in de weg staan.
Geconcludeerd kan worden dat in de bibliotheek sector sprake is van een intensieve
samenwerking tussen instellingen van verschillende gemeenten in de buurt. Op andere
vlakken vinden overleggen wel plaats, maar vaak met een directe aanleiding (Culturele
hoofdstad). In de praktijk eindigen dit soort samenwerkingen ook zodra de directe
aanleiding wegvalt. Het blijft echter van belang om best practices uit te wisselen,
aangezien vele gemeenten dezelfde problematiek ondervinden en door uitwisseling van
elkaar kunnen leren.
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4.3.

Realisatie middelen

4.3.1. Inleiding
Van de gemeente is financiële informatie ontvangen, zoals jaarrekeningen (waarbij de
realisaties op een hoog aggregatieniveau zijn weergegeven), begrotingen en een
meerjarenbegroting (op meer gedetailleerd niveau). Ondanks dat de gemeente binnen de
financiële administratie wel beschikt over gedetailleerd inzicht van de realisatie, wordt op
dit detailniveau niet gerapporteerd in de jaarrekening aan de gemeenteraad. Op dit niveau
is echter de Planning & Control cyclus wel ingericht.
Er vindt dus sturing plaats op hoog aggregatieniveau, niet op gedetailleerd niveau. Dit
betekent dat niet per activiteit in de cultuurnota wordt bijgehouden welke uitgaven
daarbinnen zijn gerealiseerd. De gemeente heeft een verantwoording teruggekoppeld van
de overzichten die zijn opgenomen in hoofdstuk 9 van het uitvoeringsplan van de
cultuurnota. Deze terugkoppeling bevat naast enkele cijfers ook een meer kwalitatieve
terugkoppeling. In de begroting Programma van de Stad is de cultuurnota een
kostenplaats met een budget dat in zijn geheel gemonitord wordt. Het naar activiteit
verbijzonderen van de realisatie van activiteiten binnen de cultuurnota is niet haalbaar,
omdat er middelen vanuit de cultuurnota in omgaan maar ook vanuit andere
financieringsbronnen. De gemeente heeft bewust gekozen voor beleid waarbij op
beleidsterreinen (hoog aggregatieniveau) wordt gestuurd en niet op het niveau van de
cultuurnota (gedetailleerd niveau).
De uitgaven in het kader van de Cultuurnota zijn namelijk slechts een onderdeel van de
kosten aan cultuurbeleid. Begrotingen zoals opgenomen in H9 van het uitvoeringsplan
worden als zodanig niet bijgehouden en er wordt niet op gestuurd. Zij zijn verwerkt in de
meerjarenbegroting. Op deze wijze wordt integraal gestuurd op het aangepaste beleid en
de nieuwe financiële kaders zoals deze door de raad zijn vastgesteld.
Deze keuze voor sturing op beleidsterrein heeft als consequentie dat binnen de
beleidsterreinen naar bevind van zaken geschoven kan worden met budget indien de
situatie (bijvoorbeeld bezuinigingen) daartoe aanleiding geven. Hiervoor is gekozen om het
beleid flexibeler te maken, zodat je niet voor elke verandering terug hoeft naar het college
of de raad voor goedkeuring. Uiteraard zijn bijvoorbeeld subsidies wel nader
gespecificeerd, zoals bijvoorbeeld op het niveau van Theek 5, H19 (outputsubsidies). Deze
zijn heel duidelijk uit de begroting te halen; 90% van het cultuurbudget bestaat uit
subsidie.
In deze paragraaf komen de cijfers aan bod omtrent het programma Programmering van
de stad en van de uitvoering van de cultuurnota. We sluiten de paragraaf af met uitgaven
per inwoner van de gemeente Oosterhout, waarbij dit is vergeleken met andere,
vergelijkbare gemeenten (benchmark).

4.3.2. Begroting en realisatie Programmering van de stad
Uit tabel 4.8A is duidelijk af te leiden dat de realisatie op het programma Programmering
van de Stad in 2012 op het laagste niveau is. Zowel de begroting als de realisatie van de
bibliotheek alsook H19 nemen gedurende de jaren af. Dit is logisch gezien de
bezuinigingen waarmee zij geconfronteerd zijn. Het bedrag voor de Cultuurnota is stabiel
over de jaren en de realisaties zijn in de jaren conform begroting.
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Tabel 4.8A Programma Programmering van de stad, * 1.000 euro (begroting en rekening)
Omschrijving
Evenementen
Bibliotheek
Subsidies kunst en
cultuur
Onderhoud kunst
en cultuur
Kunstbevordering
en –voorwerpen
Cultuurnota
Theater de Bussel
Jongerencentrum
Outflow
H19 Centrum voor
de Kunsten
Musea en
archieven
Huis voor Cultuur
Totaal

BEGR
2009
294
1.446
156

REK
2009
399
1.409
165

BEG
2010
173
1.479
177

REK
2010
336
1.478
175

BEG
2011
200
1.349
175

REK
2011
322
1.370
174

BEG
2012
347
1.094
168

REK
2012
335
1.286
156

189

50

83

59

136

67

41

207

161

191

163

175

1.010
*
158

173

161

129
941
390

119
1.276
380

91
1.409
274

91
1.210
267

91
1.065
371

91
1.065
297

91
1.412
313

91
1.253
230

966

961

924

925

860

861

849

839

191

202

427

207

116

188

274

240

4.909

5.122

0
5.229

4.911

37
4.575

0
5.536

0
4.788

4.632

Bron: jaarrekeningen gemeente Oosterhout.

* Opvallend in tabel 4.8A is dat de realisatie van de post ‘Onderhoud kunst en cultuur’ in
2011 veel hoger is dan begroot. Dit verschil kan hoofdzakelijk verklaard worden door een
bedrag van € 980.500 dat aan kapitaallasten is geboekt voor het Huis voor Cultuur, terwijl
in de begroting slechts rekening was gehouden met een bedrag van € 68.000. Dit heeft te
maken met het feit dat er eind 2010 is besloten om de plannen rondom een Huis voor
Cultuur niet voort te zetten. Er was echter wel al veel werk verzet waarvoor een
voorbereidingskrediet was verstrekt. Deze kosten zijn in 2011 in één keer afgeboekt.
Tabel 4.8B Programma Programmering van de stad, * 1.000 euro (begroting en rekening)
Omschrijving
Evenementen
Bibliotheek
Subsidies kunst en cultuur
Onderhoud kunst en cultuur
Kunstbevordering en –voorwerpen
Cultuurnota
Theater de Bussel
Jongerencentrum Outflow
H19 Centrum voor de Kunsten
Musea en archieven
Huis voor Cultuur / (herontwikkeling) Santrijngebied
Totaal

Begroting
2013
230
1.295
168
46
197
91
1.496
225
823
380
0
4.950

Rekening
2013
255
1.308
327
-26
209
130
1.297
116
825
219
0
4.660

Begroting
2014
130
1.680
303
48
205
112
1.674
786
235
0
5.172

Bron: jaarrekeningen gemeente Oosterhout.

De rekening van 2014 is nog niet voorhanden en de begroting 2015 is wel beschikbaar
maar heeft een compleet andere indeling en is daarom niet opgenomen. In deze begroting
is afgestapt van het programma Programmering van de stad en is gekozen voor een
programma ‘De Levendige gemeente’, waaronder vallen: Onderwijs & Jeugd, Cultuur &
Evenementen en Sport.
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4.3.3. Begroting en realisatie uitvoering cultuurnota
In de cultuurnota is bij de diverse activiteiten aangegeven welke middelen zouden worden
ingezet om deze te realiseren. Als onderdeel van het onderzoek is nagegaan of uitvoering
binnen deze kaders heeft plaatsgevonden. Het is niet mogelijk gebleken om dat geheel
eenduidig vast te stellen. Zoals in paragraaf 4.1. werd aangegeven vindt financiële sturing
plaats op het totaal niveau van het Programma van de Stad, en niet op het gedetailleerde
niveau van de activiteiten in de cultuurnota. In de praktijk zijn daardoor op enkele plaatsen
uitgaven geboekt op een andere post dan waar ze waren begroot, en omgekeerd. Deze
posten zijn, voor zover dergelijke verschuivingen konden worden vastgesteld, in het
onderstaande overzicht aangepast. Per post is op basis van de door de gemeente
verstrekte informatie een toelichting op de realisatie van de activiteit en de daaraan
verbonden uitgaven opgenomen.
Het algehele beeld is dat, alhoewel dat op enkele onderdelen niet geheel exact kan worden
vastgesteld, de activiteiten zijn uitgevoerd binnen de vooraf aangegeven financiële kaders.

Tabel 4.9

Realisatie hoofdstuk financiën uitvoeringsplan cultuurnota (x 1.000 euro)

Activiteit
Exploitatie Huis voor
Amateurs

2009
-

2010
PM

2011
PM

6,5

6,5

6,5

Culturele wegwijzer

-

10

10

10 Voormalig subsidie
CUST

Functie is gedeeltelijk
ondergebracht bij
UITpunt en gedeeltelijk
bij stichting Huis voor
Amateurs.

Vereniging voor
verenigingen

5

5

5

Voormalig subsidie
CUST

Functie was aanvankelijk ondergebracht bij
stichting Huis voor
Amateurs, maar is niet
doorontwikkeld.

10

-

-

- Budget
kunstvoorwerpen /
Budget facility

Inventarisatie heeft
plaatsgevonden in
2010/2011. Kosten €
19.500

-

6

6

6 Budget
kunstvoorwerpen

Er is geen kunstbeleid
ontwikkeld, kosten
betreffen verzekering
kunstvoorwerpen

Cultuurprijs

Inventarisatie
kunstvoorwerpen

Uitvoering kunstbeleid
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2012 Dekking/toelichting Toelichting gemeente
PM Geen dekking
Vanaf 2010 is er een
subsidie van € 5.000
oplopend tot € 10.000
in 2013 verstrekt aan
stichting Huis voor
Amateurs. Vanaf 2013 €
130.000 opgenomen als
exploitatiesubsidie voor
de Nieuwe Pannehoef
(dekking vanuit subsidie
voor-malig buurthuis de
Pannehoef en subsidie
CUST).
6,5 Budget cultuurnota
Na beëindiging CUST is
(100%)
opdracht overgegaan
naar het UITpunt kosten
€12.500. Per 2014 is in
het kader van de
bezuinigingen de
subsidie echter teruggebracht naar € 5.000.

Zapbudgetten Jong

-

10

10

10 Subsidiebudget /
voormalig budget
Programma Jong

Is conform uitgevoerd

Culturele manifestatie

-

10

10

10 Budget cultuurnota
(100%)

Is onderdeel van de pot
culturele projectsubsidie
(€ 35.000) welke in
2010 is gevormd en
welke is overgegaan in
de activiteitensubsidie
programmering van de
stad (€ 93.000). In
2011, 2012 en 2013
heeft de week voor de
Amateurkunst plaatsgevonden welke in het
eerste jaar is gecoördineerd door H19 en de
andere twee jaar door
het UITpunt.

Exploitatie
openluchttheater
Marktplaats voor
cultuureducatie

Budget Theater de
Bussel
119

119

119

Onderzoek
bedrijfsvoering partners
HvC

-

-

-

- Ureninzet BCA / SCW

Er hebben individuele
onderzoeken plaatsgevonden naar de
afzonderlijke culturele
instellingen (maar niet
ihkv het HvC).

Onderzoek Theek 5:
Bereikbaarheid

-

-

-

- OPC Theek 5

Er zijn een drietal
onderzoeken uitgevoerd
in het kader van de
toekomstbestendige
bibliotheekvoorziening.
Hierbij was bereikbaarheid één van de onderwerpen. Eén onderzoek
uitgevoerd door de
gemeente zelf, één
onderzoek uitgevoerd
door Drijver en Partners
in opdracht van de
gemeente en één
onderzoek door ACTAadvies in opdracht van
Theek 5.

Onderzoek H19:
Deskundigheidsbevordering amateurs

-

-

-

- OPC H19

Onderzoek uitgevoerd
door de gemeente in
samenwerking met H19,
stichting Huis voor
Amateurs en het
UITpunt.

Erfgoed commissie

-

PM

PM
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119 Cofinanciering met
provincie (50%
cultuurnota, 50%
provincie)

Is door theater de
Bussel uitgevoerd.

PM Mogelijkheden binnen
OPC met diverse
instellingen

Is conform uitgevoerd
en vanaf 2013
overgegaan in de Brede
Buurt

Er is in eerste instantie
geprobeerd te komen
tot een erfgoed
commissie, maar dit
bleek niet reëel. Wel is
er nu een structureel
erfgoedoverleg tussen

de belangrijkste erfgoedpartners waaraan
ook de gemeente deelneemt. Hieraan is geen
budget gekoppeld.
Subsidie
speelgoedmuseum
Subsidie BMOO

-

100

100

100 Budget musea

Is conform uitgevoerd

20

20

20

20 Budget musea

Is conform uitgevoerd

Restauratie,
digitalisering en overige
dienstverlening RAT

25

25

25

25 Budget archief

Is conform uitgevoerd

Subsidie UITpunt

30

30

30

30 Cultuurnota

185,5

311,5

311,5

306,5

96

106

106

106

UITpunt

Totaal
Totaal toe te rekenen
aan Cultuurnota

4.3.4. Beleidsgestuurde Contract Financiering (BCF)
In het uitvoeringsplan van de Cultuurnota 2009-2012 is vastgelegd dat in het 3e kwartaal
van 2009 BCF voor het eerst zou worden ingezet voor Theek 5 en geëffectueerd voor het
contract van 2010. H19 en het Filmtheater zouden daarna volgen daarna met
voorbereidingen medio 2010 en het effectief worden van BCF in de contracten van 2011.
Gestart is inderdaad met BCF bij Theek 5. Bij H19 is medio 2010 gestart met BCF, maar
geconcludeerd dat het niet haalbaar was om dit voor het jaar 2011 te realiseren. Dit had
met name te maken met de consequenties van BCF voor de inrichting van de administratieve organisatie van H1927. Voor 2012 is dit wel gerealiseerd28. Hier doorheen speelt de
nut/offer discussie rondom H19 geïnitieerd vanuit het college. Dit betekende dat pas na de
discussie gestart kon worden met een programma van eisen voor BCF.
Bij het Filmtheater is nooit gestart met een BCF-traject. Dit heeft te maken met de start
van het project subsidievernieuwing in 2010. Al snel bleek dat invoering van de BCFmethode pas zou gaan gelden voor subsidieverleningen boven de € 100.000. Voor
subsidieverleningen tussen de € 25.000 en € 100.000 geldt alleen het Outputcontract (dus
zonder het traject van programma van eisen en offerte). Bij het Filmtheater is dus sec het
outputcontract voortgezet tot 2014. Daarna is de subsidieverlening aan het Filmtheater
helemaal beëindigd.

27
28

Bron: Collegenota +besluit OPC H19 2011, 2 december 2010.
Bron: Collegenota + besluit PvE H19 2012, 1 december 2011.
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4.4.

Vergelijking met andere gemeenten

V8: Hoe verhouden de Oosterhoutse gemeentelijke culturele uitgaven per
inwoner zich tot die van gemeenten van vergelijkbare omvang?
Bij de voorbereiding van het onderzoek is vanuit de raad gevraagd om bij het onderzoek
aan te geven hoe de Oosterhoutse gemeentelijke culturele uitgaven per inwoner zich
verhouden zich tot die van gemeenten van vergelijkbare omvang. Vanuit de Rekenkamer
is daarop aangegeven dat “op basis van landelijk beschikbare bronnen een indicatie zal
worden gegeven van de uitgaven van de gemeente Oosterhout ten opzichte van andere
gemeenten. Daarbij wordt wel opgemerkt dat er belangrijke verschillen kunnen zijn in de
wijze waarop gemeenten de uitgaven voor cultuur berekenen c.q. aan deze functie
toekennen. Het is niet mogelijk om in het kader van het onderzoek de gegevens daarop te
corrigeren, zodat getallen alleen met dat voorbehoud vermeld zullen worden”.
Met inachtneming van dat voorbehoud wordt onderstaand ingegaan op de bevindingen bij
het onderzoek.
Bij vergelijking betrokken gemeenten
Voor de benchmark is een selectie gemaakt van gemeenten met een vergelijkbaar
inwoneraantal (ongeveer 50.000 inwoners) en een spreiding over provincies. Bovendien is
bij de selectie van gemeenten rekening gehouden met de centrumfunctie en of de
gemeente (net als Oosterhout) over een eigen theater beschikt.
Op grond hiervan zijn bij de vergelijking de volgende gemeenten betrokken: Den Helder,
Doetinchem, Hardenberg, Heerenveen, Hoogeveen, Houten, Middelburg, Rijswijk en
Veldhoven.
Database CBS
Op de website van het CBS (http://statline.cbs.nl) is ook informatie opgenomen over
gemeentebegrotingen. De informatie is gebaseerd op gegevens die aansluiten op de
definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie. Deze
gegevens worden aan het CBS geleverd via de enquête Informatie voor Derden (Iv3). De
voorschriften voor deze enquête zijn vastgelegd in de Ministeriële Regeling Informatie voor
derden. Op basis van de informatie op de website is het volgende overzicht opgesteld.
Opgemerkt wordt dat geen actuele informatie beschikbaar was over de gemeente
Heerenveen, deze is daarom in de tabel buiten beschouwing gelaten.
Tabel 4.10 Baten en lasten Kunst, bibliotheken en overig (in euro's per inwoner)
2013

2013

2013

2014

2014

2014

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Rijswijk (ZH.)

1

105

-104

0

106

-106

Doetinchem

22

128

-106

22

126

-104

Oosterhout

27

148

-121

22

123

-100

Middelburg (Z.)

3

118

-115

3

110

-107

Veldhoven

-

96

-96

-

99

-99

Den Helder

1

101

-100

0

104

-103

Hoogeveen

3

89

-86

2

87

-85

Houten

6

82

-75

6

65

-59

Hardenberg

23

79

-56

14

63

-48
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Uit de informatie van 2013 – 2014 blijkt dat de per saldo het begrotingsbeslag per inwoner
in de gemeenten Rijswijk, Doetinchem, Oosterhout, Middelburg en Den Helder van
ongeveer vergelijkbare hoogte is. In Veldhoven en Hoogeveen is het begrotingsbeslag per
inwoner enigszins, en in Houten en Hardenberg duidelijk lager.
Database Volkskrant
Door de Volkskrant is in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 een
database opgesteld waarmee per beleidsveld een vergelijking kan worden gemaakt tussen
de uitgaven in de eigen gemeente en de uitgaven in andere gemeenten. Naast gegevens
uit het CBS zijn ook andere bronnen (VNG, RUG-COELO, KING, SCP) bij het opstellen van
deze database betrokken.
Voor het beleidsveld Cultuur en recreatie kan aan deze database het volgende overzicht
ontleend worden:
Tabel 4.11 Benchmark uitgaven Cultuur en Recreatie (2010, 2013)
2010
TOTUITG
Gemeente

per inw

2013
Cultuur &

Cultuur &

recreatie
per inw
(%)

recreatie
per inw
(euro)

TOTUITG
per inw

Cultuur &

Cultuur &

Cultuur als

recreatie
per inw
(%)

recreatie
per inw
(euro)

% van TOT
budget 2013

Oosterhout

2411

16%

386

2336

16%

374

6%

Hardenberg

2511

12%

301

2204

13%

287

4%

Den Helder

3202

8%

256

2830

9%

255

4%

Doetinchem

3377

10%

338

2862

11%

315

5%

Heerenveen

2828

11%

311

2640

11%

290

4%

Hoogeveen

3398

12%

408

2659

14%

372

4%

Houten

2369

12%

284

2269

11%

250

4%

Middelburg

3119

13%

405

2878

13%

374

5%

Rijswijk

3023

12%

363

2844

12%

341

4%

Veldhoven
GEM deze
gemeenten
Landelijk
gemiddelde

2568

12%

308

2235

14%

313

5%

12%

12%

4%

7%

7%

4%

Uit de tabel blijkt dat de uitgaven aan cultuur van de gemeente Oosterhout 6% beslaan
van het totale budget van de gemeente in 2013. Bij vergelijkbare gemeenten ligt dit iets
lager, namelijk 4% à 5%.
Nader onderzoek, aandachtspunten
Uit beide databases blijkt dat de uitgaven in Oosterhout zich in het hogere deel van het
spectrum bevinden. In aansluiting op hetgeen hier voorafgaand werd aangegeven wordt
benadrukt dat aan deze bevindingen nog geen conclusies verbonden mogen worden.
Hiervoor dient een nadere analyse plaats te vinden, waarbij voor elk van de betrokken
gemeenten informatie nodig is met betrekking tot bijvoorbeeld:
het voorzieningenniveau
de wijze waarop kosten worden toegerekend
het aandeel van de kosten van gebouwde voorzieningen c.q. aan activiteiten
verbonden lasten en baten
de mate van verzelfstandiging, en de invloed daarvan op de (registratie van de) baten
en lasten.
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4.5.

Bredere maatschappelijke kosten-baten analyse

Hieronder volgen twee aanvullende vragen vanuit de Raad die van belang zijn bij het
vooruitkijken naar de nieuwe cultuurnota en het terugkijken naar de behaalde resultaten:
V6: Worden culturele subsidies uitgegeven op basis van een bredere
maatschappelijke kosten-baten analyse, of telt hierbij enkel de intrinsieke
waarde van het culturele initiatief?
V7: Welke kansen liggen er om middels culturele stimulans bredere sociaalmaatschappelijk opgaven te bedienen?
Het project de Brede Buurt is helemaal gericht op bredere maatschappelijke opbrengsten.
De focus ligt hier op jongeren door middel van cultuureducatie en sport. Met het oog op
de drie decentralisaties op het sociale domein is het de bedoeling om aan te sluiten bij
cultuur in het transitiejaar 2015. De doelgroepen die centraal staan bij de transities
(ouderen, mensen met een functiebeperking) staan ook centraal binnen het culturele
beleid.
Er zijn nog geen notities waarbij de drie decentralisaties worden verknoopt aan cultuur,
maar er vinden binnen de gemeente wel diverse overleggen plaats waarbij hier op
voorgesorteerd wordt.
Ook de subsidieregeling Programmering van de Stad is een goed voorbeeld van een
bredere maatschappelijke kosten-baten analyse.
Vanuit de affichering door de gemeente van Oosterhout als ´Familiestad´ zijn meer raakvlakken met ook andere beleidsterreinen denkbaar. In de nieuwe cultuurnota zouden
expliciet de verbanden met andere beleidsterreinen onderzocht kunnen worden en waar
mogelijk benut kunnen worden.

4.6.

Leerpunten nieuwe Cultuurnota

Zowel de gemeente als vele instellingen is van mening dat de Cultuurnota voor de
volgende periode anders moet:
Deze is nu redelijk statisch van aard. Deze tijd van snelle veranderingen en
ontwikkelingen vraagt om een meer dynamisch beleid.
Deze moet een andere invulling krijgen: meer grote lijnen / hoofdlijnen bevatten,
meer visionair zijn, aansluiten bij landelijke ontwikkelingen, meer in het land
rondkijken bij anderen (het een en ander is vast al ergens anders verzonnen) en
de cultuurnota moet minder een opsomming zijn van losse activiteiten. Ook zou
de cultuurnota een vliegwieleffect moeten opleveren, als stimulans moeten
fungeren in plaats van als een afvinklijst. Die lijst mag er best zijn maar dan
bijvoorbeeld als bijlage. Een andere invulling van de cultuurnota hoeft niks meer
te kosten. Gebruik de expertise die er binnen de gehele gemeente is als input.
Zorg dat het geen grijs compromisstuk wordt, maar een kleurig cultuur stuk.
Ook tussentijds bijstellen bij belangrijke wijzigingen: Streep door de nieuwbouw
(Huis voor Cultuur), dat was een grote verandering ten opzichte van de situatie
geschetst in de cultuurnota die 4 jaar vooruit kijkt. Bij zo’n ingrijpende
verandering zou je de nota moeten herzien o.b.v. wat er verandert en deze dan
anders vormgeven.
De tijd is nu heel anders dan 5 jaar geleden: participatie is heel erg van belang.
Hoe kun je de bevolking bij je beleid betrekken en hiervoor breed draagvlak
creëren. Vraag ze in ieder geval om input voor de nieuwe cultuurnota, zoals ook
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-

-

-

bij de start van de vorige beleidsperiode is gebeurd. Door nieuwe media zijn
mensen in ieder geval makkelijker te bereiken dus dat moet kunnen.
Zorg net als bij de vorige cultuurnota voor betrokkenheid en draagvlak. Nodig het
hele culturele veld en aanverwante instellingen en verenigingen wederom
allemaal uit. Het is belangrijk om deze partijen allemaal mee te krijgen in het
draagvlak voor je beleid. Dat heb je wel nodig om een stap verder te komen.
Een minder ‘strakke’ cultuurnota: daar doe je ook het veld een plezier mee. Als je
het losser neerlegt krijg je ook een ander proces. Het betrekken van alle partijen
verplicht ze ook om tijdens de looptijd van de nota erbij aangesloten te blijven.
Deze partijen, die destijds input hebben geleverd, hebben nu weinig voeling met
wat ze hebben afgeleverd destijds. Je zou in de toekomst, naar behoefte,
tussentijds kunnen bespreken en terugkoppelen. Bijvoorbeeld een cultuurnota
koffieronde eens in de zoveel tijd, waar men naar behoefte kan aanschuiven.
Daarin kan besproken worden: hoe ver zijn we nu? Dat kan po litiek wellicht lastig
zijn, maar is informeel heel zinvol om te bespreken. Een document als de
Cultuurnota wordt vooraf en bij lancering met veel egards behandeld en als iets
groots neergezet, dan moet je het daarna (tijdens de looptijd) ook op die manier
behandelen.
In de afgelopen cultuurnota periode is een aantal processen niet optimaal
verlopen. Zo is er relatief veel aandacht geweest voor de drie filialen van de
bibliotheek. Terwijl de oplossing uiteindelijk relatief eenvoudig was, is er veel
politieke commotie over geweest. Ook voor het bezuinigingsproces van H19 geldt
dat het lang heeft gelopen voordat er duidelijkheid kwam. En de invulling van het
Huis van Amateurs heeft in deze periode ook veel vertraging gekend. De vraag
die na al deze processen naar boven komt drijven is: Had dit anders gekund?
Belangrijk is om deze processen, die achteraf bezien heel anders zijn verlopen
dan vooraf voorzien, met de betreffende partijen te evalueren en hieruit lering te
trekken voor de komende cultuurnota periode.

4.7.

Korte samenvatting uitkomsten

Uitvoering beleid en speerpunten: participatie, innovatie en cultureel ondernemerschap
De activiteiten bij de speerpunten Participatie en Cultureel Ondernemerschap zijn
grotendeels gerealiseerd. Onder invloed van de bezuinigingen zijn enkele activiteiten onder
het speerpunt Innovatie in aangepaste vorm gerealiseerd. Het beleid van de gemeente
zoals de cultuurnota deze reflecteert en de uitvoering daarvan is gericht op voorzieningen
en de infrastructuur en minder op activiteiten. De uitvoering wordt meer aan instellingen
overgelaten en de gemeente faciliteert. Voor een komende cultuurnota(periode) is het van
belang om rekening te houden met actuele ontwikkelingen, de cultuurnota dynamischer te
laten zijn. Dit kan door tussentijds reflecteren, sturen, bijstellen en bijsturen. Het contact
tussen de gemeente en de instellingen is doorgaans intensief, de gemeente voert een
duidelijke koers.
Participatie: aandachtspunt binnen de gemeente Oosterhout (en ook landelijk) is hoe de
jeugd te binden en enthousiasmeren voor cultuur. Binnen de gemeente Oosterhout is dit
een taak die is belegd bij H19. Zij hebben een aanjaagfunctie richting de jeugd en krijgen
hiervoor ook van de gemeente een subsidie. Dit gebeurt in samenhang met de
werkzaamheden van de cultuurcoaches. Er zijn enkele concrete projecten benoemd door
H19 waarbij zij invulling geven aan deze functie.
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Innovatie: enkele belangrijke activiteiten op dit vlak zijn als gevolg van de bezuinigingen
niet van de grond gekomen zoals beoogd (bijvoorbeeld Huis voor Cultuur). Aandacht in de
toekomst voor innovatie blijft van belang.
Cultureel ondernemerschap: in het licht van de bezuinigingen is cultureel
ondernemerschap een belangrijke rol gaan spelen binnen de gemeente Oosterhout. De
invoering van beleidsgestuurde contractfinanciering en de plannen en uitvoering van
toekomstbestendige culturele voorzieningen hebben ook een hele duidelijke link naar
cultureel ondernemerschap. Alle grote culturele instellingen in Oosterhout zijn op hun eigen
wijze bezig met de invulling van cultureel ondernemerschap, dit varieert van eigen
inkomsten uit de winkel en vrienden van het museum tot het organiseren van
andersoortige activiteiten, een specifieke wisseltentoonstelling in huis halen en het
aannemen van een ander type medewerkers.
Op de ontwikkelde schaal van cultureel ondernemerschap is er een grote variëteit in de
uitkomsten van de zelfbeoordeling door de zeven instellingen. Aan de onderkant zit
Brabants Museum Oud Oosterhout, terwijl H19 en het filmtheater zichzelf hoog beoordelen
(cijfer 8), gevolgd door Theek 5 en het Speelgoedmuseum (cijfer 7).
In het verlengde van cultureel ondernemerschap speelt ook de discussie van mogelijke
oneerlijke concurrentie in het kader van de uitvoering van de Wet Markt en Overheid.
Zowel de economische activiteiten van de gemeente als die van de Bussel, onderdeel van
de gemeente, vallen onder deze wet. Binnen de wet mogen uitzonderingen gemaakt
worden in het algemeen belang. In de nota die de gemeente over dit onderwerp heeft
opgesteld komt theater de Bussel aan bod. In het algemeen belang is vastgesteld dat
activiteiten van de Bussel onder de kostprijs aangeboden mogen worden en dat dit geen
derden schaadt. Verder geldt voor de economische activiteiten van de gemeente, zoals het
in rekening brengen van huurtarieven bij culturele instellingen, dat deze kostprijsdekkend
moeten zijn. De gemeente Oosterhout heeft hierover in 2011 een nota opgesteld waaruit
blijkt dat en hoe met kostprijsdekkende huurtarieven wordt omgegaan. Ook is het
benchmarkonderzoek van H19 ter sprake gekomen waarbij de tarieven zijn vergeleken met
commerciële aanbieders. Het lijkt een goed idee om dit onderzoek op korte termijn nog
eens te herhalen.
Samenwerking: instellingen en (andere) gemeente(n)
Tussen (culturele) instellingen wordt regelmatig samengewerkt: de noodzaak en de wil is
er. Ondanks dat kunnen de onderlinge samenwerkingen nog verder geïntensiveerd worden.
De samenwerking tussen de gemeente en instellingen is doorgaans goed, ondanks de
lastige tijd van bezuinigen waarin de gemeente zit. Ook met andere gemeente vindt
overleg plaats, maar vaak is dit naar aanleiding van een evenement en meer op ad hoc
basis. Zodra de directe aanleiding wegvalt, eindigt ook de samenwerking.
Realisatie middelen, BCF en financiële benchmark
In dit hoofdstuk zijn de begrotingen en realisaties van de periode 2009 – 2014
gepresenteerd voor het programma Programmering van de Stad, waar cultuur onderdeel
van uitmaakt. Een van de onderdelen daarin is de Cultuurnota, die zowel qua begroting als
realisatie constant is. Er is vanuit de gemeente bewust gekozen voor het sturen op een
hoog aggregatieniveau, namelijk op het niveau van de beleidsterreinen (Programma van
de Stad). In dit programma is de cultuurnota een kostenplaats met een budget dat in z’n
geheel gemonitord wordt. Deze keuze voor integraal sturen brengt met zich mee dat niet
voor elke wijziging een akkoord nodig is van het college of de raad (flexibiliteit). Dit
betekent echter ook dat binnen de cultuurnota de financiën per activiteit niet zodanig in
kaart zijn dat daarop gestuurd wordt.
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In de afgelopen periode van de cultuurnota is beleidsgestuurde contract financiering
geïntroduceerd, eerst bij Theek 5 en later bij H19.
De gemeente Oosterhout besteed 6% van het totale budget aan cultuur. Bij vergelijkbare
gemeenten is dit percentage tussen de 4% en 5%. Voor dit verschil zijn allerlei
verklaringen denkbaar (zie nadere toelichting in paragraaf 4.3.5). Ondanks al deze
plausibele verklaringen lijkt het een goed idee om een meer gedetailleerde benchmark op
te stellen waarin een vergelijking wordt gemaakt van én de voorzieningen, én de tarieven
en inkomsten, én de kosten inclusief de methode van kostentoerekening.
Bredere maatschappelijke kosten-baten analyse
Het project de Brede Buurt is helemaal gericht op bredere maatschappelijke opbrengsten.
De focus ligt hier op jongeren door middel van cultuureducatie en sport. Met het oog op de
drie decentralisaties op het sociale domein is het de bedoeling om aan te sluiten bij cultuur
in het transitiejaar 2015.
Vanuit de affichering door de gemeente van Oosterhout als ´Familiestad´ zijn meer raakvlakken met ook andere beleidsterreinen denkbaar. In de nieuwe cultuurnota zouden
expliciet de verbanden met andere beleidsterreinen onderzocht kunnen worden en waar
mogelijk benut kunnen worden.
Ook de subsidieregeling Programmering van de Stad is een goed voorbeeld van een
bredere maatschappelijke kosten-baten analyse.
Leerpunten nieuwe cultuurnota
Het beleid dat wordt vastgelegd in de cultuurnota zou meer dynamisch beleid mogen zijn,
met name met de grote lijnen, meer visionair, minder ‘strak’ en minder een opsomming
van op het oog losstaande activiteiten. Het tussentijds bijstellen van de nota is nodig,
aangezien de omgeving dynamisch is. Het is van belang om de zowel de bevolking als het
culturele veld om input te vragen voor de cultuurnota om op deze manier betrokkenheid en
draagvlak te creëren voor de inhoud van de cultuurnota. Ook tussentijdse besprekingen en
terugkoppelingen naar de bevolking en het culturele veld horen hier bij. Bovendien is het
aan te raden om daar waar de uitvoering van activiteiten door allerlei omstandigheden
(waaronder o.a. de bezuinigingen) anders is verlopen, dit met de betreffende partijen te
evalueren en hier voor de toekomst van te leren.
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5.

Conclusies en leerpunten

5.1.

Conclusies

5.1.1. Doeltreffendheid
Enkele opvallende uitkomsten
Oosterhout
beschikt
over
een
eigentijds
en
toekomstbestendig
cultureel
voorzieningenniveau. De gemeente Oosterhout kan het voorzieningenniveau in de basis in
stand houden, ondanks de bezuinigingen. Er is nog steeds een eigen centrum voor de
kunsten (H19), een eigen theater (De Bussel) en een eigen bibliotheek (Theek 5). Er is
geïnvesteerd in vastgoed: er komt een nieuwe bibliotheek in het centrum, het Huis voor
Cultuur is in aanbouw (De Bussel en Theek 5). Deze plek krijgt een nieuwe
ontmoetingsfunctie. Daarnaast is / wordt er geïnvesteerd in allerlei accommodaties:
filmtheater, speelgoedmuseum, openluchtmuseum, zwembaden en H19. Voor een deel
geldt ook dat de grote successen nog moeten komen, nadat afgelopen jaren is gezaaid.
Een voorbeeld daarvan is het Huis voor Amateurs. Een deskundige basis op cultuur vanuit
de gemeente, zoals deze er in Oosterhout ook zeker is, is een belangrijke randvoorwaarde
voor gerealiseerde en toekomstige successen.
De crisis en de daarmee samenhangende bezuinigingen hebben een stempel gedrukt op
het cultuurbeleid van de afgelopen jaren. Feitelijk kan gezegd worden dat de bezuinigingen
als katalysator hebben gewerkt voor de cultuuromslag richting innovatie en cultureel
ondernemerschap. De crisistijd is een interessante tijd omdat het dwingt kritisch te kijken
naar het beleid en de uitvoering, waarom dit zo gebeurt en of dit de juiste manier is? Dit
zorgt voor creativiteit en energie, samen naar nieuwe oplossingen zoeken. Dit zorgt ook
voor dingen beter en effectiever doen. Daarnaast raakt de crisis de culturele instellingen
dubbel, omdat er minder financiën vanuit de gemeente komen en ook omdat het aantal
bezoekers (bijvoorbeeld van de musea) afneemt vanwege het feit dat mensen minder te
besteden hebben. Vanuit cultureel ondernemerschap heeft de verzelfstandiging van het
filmtheater plaatsgevonden en ook de voorgenomen verzelfstandiging van theater de
Bussel. Cultureel ondernemerschap, het besef dat er meer eigen inkomsten verworven
moeten worden, is duidelijk aanwezig. De één is hier voortvarender mee bezig dan de
ander. Verdere ontwikkeling en aandacht is mogelijk en nodig.
De ontwikkelingen op het gebied van cultureel ondernemerschap leiden niet tot spanningen
o.g.v. concurrentie vervalsing / Wet Markt en Overheid (zie beantwoording van vraag 5B in
paragraaf 4.1.6).
Veel activiteiten uit de Cultuurnota 2009-2012 zijn gerealiseerd, echter drie belangrijke
punten zijn anders verlopen:
Huis van Amateurs heeft een lange aanloop gekend. Nu zijn er veel ideeën om er
invulling aan te geven.
Huis voor Cultuur is niet gerealiseerd zoals beoogd, maar: ’de droom van het Huis voor
Cultuur is niet verongelukt, maar bijgesteld naar Oosterhoutse proporties’. Daarvoor in
de plaats is gekomen: de verbouwing van De Bussel waar zowel De Bussel als Theek 5
in samenkomen (zonder H19).
Huis voor Erfgoed (erfgoedclustering) is gerealiseerd maar in aangepaste vorm. Er zijn
uiteindelijk minder partijen bij betrokken dan voorzien.

74

Evaluatie Cultuurnota gemeente Oosterhout

Sinds de vorige cultuurnota zijn er enkele instellingen die niet meer bestaan (CUST, VOBK,
OUTFLOW), terwijl er ook nieuwe instellingen bij zijn gekomen (Cultuurfabriek, BOCK). De
grote successen moeten voor een deel ook nog gerealiseerd worden. Een voorbeeld
daarvan is het Huis voor Amateurs.
De drie grote culturele instellingen in Oosterhout zijn op het moment in transitie:
H19 is een reorganisatie aan het voorbereiden, aangezien zij geconfronteerd zijn met
een forse bezuiniging (52%). Het pand wordt gerenoveerd. Realisatie: 2015. H19 is
bezig met het breed leggen van verbindingen.
De Bussel wordt verbouwd. De nieuwe Bussel wordt juli 2015 opgeleverd. In oktober /
november 2014 volgt definitieve uitspraak over het verzelfstandigingstraject van De
Bussel29. Er is nu sprake van een beperkte programmering en in 2015 moet het
opnieuw opgebouwd worden, moeten bezoekers opnieuw aangetrokken worden.
Theek 5 zit tijdelijk op een andere locatie (goede, warme plek). Zij gaat straks
gehuisvest worden in de vernieuwde Bussel. Als het nieuwe gebouw klaar is dan gaan
de overige twee bibliotheekvestigingen in Oosterhout dicht. De resterende
bezuinigingen zullen op termijn ook personele consequenties hebben net als bij H19.
Zoals al eerder opgemerkt is, moet dit alles in het licht gezien worden van de
bezuinigingen, die van grote invloed zijn geweest op de uitvoering van de cultuurnota. De
beïnvloedbaarheid van het cultuurbudget is relatief beperkt, doordat de grote drie
instellingen het leeuwendeel van dit budget opslokken. Juist deze drie zijn in de
onderzochte beleidsperiode stevig tegen het licht gehouden.
Successen
Wat betreft de speerpunten van beleid (Participatie, Innovatie en Cultureel Ondernemerschap) en de activiteiten kan opgemerkt worden dat de activiteiten bij Participatie en
Cultureel Ondernemerschap (grotendeels) gerealiseerd zijn. Voor Innovatie geldt dat er,
onder invloed van de bezuinigingen, enkele activiteiten in aangepaste vorm zijn
gerealiseerd.
In het kader van cultureel ondernemerschap en effectiever en transparanter werken
is de beleidsgestuurde contractfinanciering (BCF) ingevoerd, met succes.
Programma de Brede Buurt (Cultuureducatie met Kwaliteit, Combifuncties,
Cultuurmakelaar/-coach, verbinden van diverse beleidsterreinen) is een succes, zowel
het totale programma als de samenwerking tussen de verschillende partijen. Hierdoor
zijn ook veel dubbelingen weggehaald. Ook de realisatie van de combifuncties is
succesvol geweest: dit heeft gezorgd voor verbinding tussen verschillende
beleidsterreinen. De gemeente heeft dit gefaciliteerd en daarnaast is het tot stand
gekomen door het veld, de mensen zelf.
Over de samenwerking tussen de instellingen en de gemeente zijn alle instellingen
positief. Ondanks soms tegengestelde belangen zijn de verhoudingen goed: ‘uiteindelijk
heb je elkaar nodig en heb je een gezamenlijk belang’. De gemeente staat open voor
nieuwe ideeën, legt de verantwoordelijkheid neer bij de organisaties, is de regiefunctie
meer aan het loslaten, faciliteert en schept duidelijke kaders, zoals de focus op het
betrekken van de jeugd en werken met vrijwilligers. Daarmee is het beleid van de
29

Na de onderzoeksperiode is per Raadsbesluit vastgesteld dat de verzelfstandiging definitief per 1 juli
2015 zal plaatsvinden.
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gemeente gerichter en gestructureerder aangepakt. Er wordt een duidelijke koers gevaren,
waarbij de gemeente meer faciliteert dan uitvoert.
De samenwerking tussen instellingen onderling gebeurt ruimschoots en is sterk verbeterd
de laatste jaren. Dit kan echter nog verder verbeterd worden. Een gezamenlijke stip aan
de horizon is hiervoor van belang. Als de nieuwe locaties klaar zijn, zal er in de Bussel
intensiever worden samengewerkt tussen H19 en Theek 5 maar ook tussen en met andere
(culturele) instellingen.
De totstandkoming van de cultuurnota 2009-2012 waarbij veel partijen uitgenodigd
zijn om mee te praten en hun medewerking hebben verleend, is ook te scharen onder
de successen.
Verder zijn er enkele successen geboekt betreffende specifieke instellingen:
Het succes van de verhuizing / vernieuwing van het Speelgoedmuseum.
De upgrade van het Openluchttheater dat in 2013 is gerealiseerd. Zowel
amateurs als professionals kunnen daar gebruik van maken.
Voor het Huis voor Amateurs geldt dat het goed is dat het er komt. Dit is echter nog niet te
bestempelen als een succes. Het hele traject / proces heeft te lang gelopen zonder dat er
veel gebeurde. Duidelijke sturing is nodig om een stap te zetten en dat gebeurt nu.
5.1.2. Doelmatigheid
Opvallend is dat veel activiteiten (en dus financiële middelen) gericht zijn op het realiseren
van een toekomstbestendig cultureel voorzieningenniveau.
Om iets te kunnen zeggen over doelmatigheid zijn de begrotingen en jaarrekeningen
bekeken van het programma Programmering van de Stad evenals de specifieke begroting
van de cultuurnota. De post Cultuurnota in het Programma van de Stad is zowel qua
begroting als realisatie redelijk constant. Er is vanuit de gemeente bewust gekozen voor
het sturen op een hoog aggregatieniveau, namelijk op het niveau van de beleidsterreinen
(Programma van de Stad). In dit programma is de cultuurnota een kostenplaats met een
budget dat in z’n geheel gemonitord wordt. Deze keuze voor integraal sturen brengt met
zich mee dat niet voor elke wijziging een akkoord nodig is van het college of de raad
(flexibiliteit). Dit betekent echter ook dat binnen de cultuurnota de financiën per activiteit
niet als zodanig in kaart zijn gebracht dat daarop gestuurd wordt.
Zoals eerder aangegeven heeft de gemeente BCF ingevoerd. In het verleden was het vaak
zo dat je steeds dezelfde vragen/doelstellingen aan verschillende instellingen moest
stellen, waardoor dubbelingen ontstonden. Met het opstellen van één programma op het
gebied van sport, cultuur en onderwijs: de Brede Buurt, dit voor te leggen aan de
betreffende instellingen en te vragen om één gezamenlijke offerte is de samenwerking
verbeterd en wordt er samen gewerkt aan het realiseren van bepaalde doelstellingen. Het
gevolg is dat de dubbelingen eruit zijn (doelmatigheid) en de taken beter afgestemd zijn
(doeltreffendheid). Hiermee draagt de introductie van BCF dus bij aan de doelmatigheid.
In het kader van subsidieverlening moet er verantwoording plaats vinden van de
subsidieontvanger aan de subsidieverlener. Er moet gezocht worden naar een juiste balans
tussen nut en noodzaak van offertes, rapportages en verantwoordingen door de
instellingen. Het is belangrijk hier niet in door te slaan en niet alleen vanaf papier te
beoordelen, maar als gemeente ook in de praktijk mee te lopen (wat ook regelmatig
gebeurt).
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Tot slot hebben we gekeken naar de gemiddelde uitgaven per inwoner aan cultuur in de
gemeente Oosterhout. In het onderzoek zijn voor de beantwoording twee databronnen
gebruikt. De uitkomsten van de gemeente Oosterhout zijn vergeleken met een selectie van
gemeenten met een redelijk vergelijkbaar aantal inwoners waar zich tevens een theater
bevindt. Uit beide analyses blijkt dat de uitgaven in Oosterhout zich in het hogere deel van
het spectrum bevinden. Er zijn enkele gemeenten waarbij sprake is van een lager
uitgavenniveau.
Op basis van bovenstaande kunnen omtrent de doelmatigheid de volgende conclusies
worden getrokken:
Door de introductie en doorontwikkeling van BCF is de gemeente bezig met het maken
van slagen om doelmatiger te worden en is daarmee op de goede weg.
Er vindt nu sturing op integraal niveau plaats, dus op het niveau van het Programma
van de stad, waar de cultuurnota onderdeel van uitmaakt. De uitvoering van de
activiteiten in zijn geheel binnen de cultuurnota lijken doelmatigheid, immers de
begrotingen en rekeningen zijn gedurende de hele periode in balans. Over de
doelmatigheid van de uitvoering van de afzonderlijke activiteiten binnen de cultuurnota
kan geen exact beeld worden gevormd, omdat daarover geen administratieve
gegevens voorhanden zijn. Voor zover vast te stellen is er overigens geen indicatie dat
er sprake is van belangrijke afwijkingen.
Uit een benchmark met vergelijkbare gemeenten resulteert dat de uitgaven per
inwoner aan cultuur zich in het hogere deel van het spectrum bevinden. In hoeverre dit
een gevolg is van een verschil in doelmatigheid dan wel verschillen in
voorzieningenniveau en toerekening van kosten is op basis van deze benchmark niet te
zeggen en gaat te ver voor dit onderzoek. Hier zou de gemeente aanvullend onderzoek
naar kunnen doen.

5.2.

Aanbevelingen en leerpunten

1. Geadviseerd wordt om in de volgende Cultuurnota niet alleen aan te geven welke
ontwikkelingen worden nagestreefd, maar ook tot welke resultaten dat in termen van
prestaties, participatie, maatschappelijke effecten en inzet van middelen in de
beleidsperiode dient te leiden.
Zoals hiervoor werd aangegeven had de nota Cultuurbeleid 2009-2012 vooral het karakter
van een ontwikkelings- en activiteitenplan. Om vast te kunnen stellen of die
ontwikkelingen en activiteiten ook tot het beoogde resultaat leiden is gewenst dat in de
beleidsnota concreet wordt aangegeven welke resultaten daarmee worden beoogd.
2. Geadviseerd wordt om in de volgende Cultuurnota de ontwikkeling van het Cultuurbeleid
vorm en inhoud te geven binnen het bredere kader van maatschappelijke en economische
ontwikkelingen.
Het cultuurbeleid van de gemeente heeft waarde in zich, maar kan ook een belangrijke
bijdrage leveren aan het realiseren van doelen op andere beleidsterreinen zoals
maatschappelijke participatie, economisch vestigingsklimaat en binnenstadseconomie.
Een onderdeel hiervan zou kunnen zijn om de gunfactor van Oosterhout te vergroten. Er is
voldoende om trots op te zijn. Dit zou de gemeente ook veel meer kunnen stimuleren en
tot uitdrukking kunnen brengen in de cultuurnota. De gemeente zou meer gebruik kunnen
maken van wat de culturele instellingen doen om Oosterhout te profileren als familiestad.
Immers, de culturele instellingen zorgen ervoor dat Oosterhout een aantrekkelijke stad is /
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wordt. Als woonstad maar ook als vestigingsklimaat voor bedrijven: ‘Oosterhout uniek
maken in het veelzijdige’.
3. Geadviseerd wordt om de verdere ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap te
bevorderen, faciliteren en belemmeringen op te heffen.
In de onderzoeksperiode zijn met name door de grotere, professionele instellingen
belangrijke stappen gezet bij de ontwikkeling van het cultureel ondernemerschap. Ook de
invoering van de beleidsgestuurde contract-financiering heeft daar een belangrijke bijdrage
aan geleverd. Deze ontwikkeling biedt nog verdere mogelijkheden, waarbij de gemeente
bij met name kleinere, door amateurs gedragen instellingen een bevorderende rol zou
kunnen vervullen. Daarbij is van belang dat de gemeente niet alleen de ontwikkelingen
binnen de instellingen bevordert, maar ook in haar eigen taakuitvoering deze
ontwikkelingen faciliteert en belemmeringen (bijvoorbeeld bij vergunningverlening) weg
neemt.
Een aandachtspunt is nu de vergunningaanvraag voor een buitenevenement. Dit zou veel
flexibeler moeten. Je moet nu langs diverse loketten, maar je wilt eigenlijk 1 loket dat de
taal van de organiserende partijen snapt en bovendien het mandaat heeft om de boel te
stroomlijnen. Het zou makkelijker moeten worden om bijvoorbeeld evenementen te
organiseren. Schep als gemeente de ruimte voor cultureel ondernemerschap, creëer geen
drempels door tegenstrijdig vergunningenbeleid bijvoorbeeld.
4. Geadviseerd wordt om in de beleidsontwikkeling hoge prioriteit toe te kennen aan de
participatie van de jeugd.
In de voorgaande Cultuurnota is prioriteit gelegd bij het betrekken van de jeugd, en met
name bij het project de Brede Buurt is daar ook actief invulling aan gegeven. Voor een
toekomstbestendig cultuurbeleid en (als basis daarvoor) een bloeiend verenigingsleven is
nodig dat tot een nog verdergaande inzet wordt gekomen.
Hierbij horen onderstaande constateringen, overwegingen en aanbevelingen:
-

-

-

Het aantal leden binnen verenigingen neemt af, vooral de jonge aanwas blijft achter,
blijkens subsidieaanvragen die de gemeente vanuit de culturele verenigingen jaarlijks
ontvangt. Er is dus met name binnen de culturele verenigingen sprake van vergrijzing.
Er moeten dus manieren worden gevonden om vernieuwing en verjonging te realiseren.
H19 (in de vorm van de cultuurcoaches) kan en moet hierin een belangrijke rol spelen
en is daar ook al mee bezig.
Meer aandacht voor jeugd van 15 – 18 jaar: daar zou meer beleid op gezet moeten
worden, ondanks dat de cultuurcoaches hier al mee bezig zijn. De jeugd wil wel de
ruimte hebben, maar wil zich niet binden. Dit is echter wel de voedingsbodem voor de
toekomst, ze moet betrokken worden om te snuffelen en te proeven aan cultuur. Na het
Voortgezet Onderwijs gaan ze vaak de stad uit, naar Breda bijvoorbeeld. Het is een
lastige groep om te binden, maar daarbij ook een groep die zo belangrijk is, ook ter
inspiratie voor ouderen. De jeugd kun je bijvoorbeeld ook stage laten lopen bij allerlei
instellingen om ze zo te binden. Ook is het belangrijk om een aanbod te hebben dat de
jeugd aanspreekt, met eigentijdse events en tools, artiesten die ‘hot’ zijn, inzet en
gebruik van de social media waar de jeugd regelmatig gebruik van maakt (Instagram,
Whatsapp etc.) om hen te bereiken en aan te spreken.
Stimuleringsprijs / Jongeren prijs: er bestaat een Cultuurprijs Oosterhout: daarvoor is
een commissie, heb je iets bijzonders gedaan op cultureel terrein dan kun je daarvoor
genomineerd worden. De inzet van de prijs is om trots over Oosterhout op cultureel
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terrein uit te dragen en te laten zien wat Oosterhout biedt. Daar zou een
Stimuleringsprijs / Jongeren prijs naast gezet kunnen worden.
5. Geadviseerd wordt om nader te onderzoeken in hoeverre de relatief hoge uitgaven aan
cultuur in Oosterhout het gevolg zijn van een verschil in doelmatigheid dan wel verschillen
in voorzieningenniveau en toerekening van kosten.
Zoals uit de benchmarkgegevens blijkt liggen de uitgaven voor cultuurbeleid in de hogere
range van hetgeen bij vergelijkbare gemeenten gebruikelijk is. Een nadere analyse van
verschillen (bijvoorbeeld voorzieningenniveau, kostentoerekening, aandeel kosten in
gebouwde voor-zieningen, mate van verzelfstandiging) kan zowel inhoudelijk als financieel
tot verder inzicht, en daarmee mogelijk tot verdere verbeteringen leiden.
6. Geadviseerd wordt om bij het opstellen van de volgende Cultuurnota uit te gaan van een
zodanig dynamische opzet dat niet alleen bij de voorbereiding van de nota, maar ook
tijdens de uitvoeringsperiode er een interactieve communicatie is met alle betrokkenen.
Om dit punt iets concreter te maken, zou rekening gehouden kunnen worden met
onderstaande leerpunten ter verbetering van de cultuurnota in de toekomst:
Het beleid dat wordt vastgelegd in de cultuurnota zou meer dynamisch beleid mogen
zijn, met name met de grote lijnen, meer visionair, minder ‘strak’ en minder een
opsomming van op het oog losstaande activiteiten. Het tussentijds bijstellen van de
nota is nodig, aangezien de omgeving dynamisch is. Het is van belang om de zowel de
bevolking als het culturele veld om input te vragen voor de cultuurnota om op deze
manier breed betrokkenheid en draagvlak te creëren voor de inhoud van de
cultuurnota. Ook tussentijdse besprekingen en terugkoppelingen naar de bevolking en
het culturele veld horen hier bij. Bovendien is het aan te raden om daar waar de
uitvoering van activiteiten door allerlei omstandigheden (waaronder o.a. de
bezuinigingen) anders is verlopen, dit met de betreffende partijen (tussentijds of
achteraf) te evalueren en hier voor de toekomst van te leren.
Vanuit de affichering door de gemeente van Oosterhout als ´Familiestad´ zijn meer
raakvlakken met ook andere beleidsterreinen denkbaar. In de nieuwe cultuurnota
zouden expliciet de verbanden met andere beleidsterreinen (denk aan de drie
decentralisaties) onderzocht kunnen worden en waar mogelijk benut kunnen worden.
7. Geadviseerd wordt om de samenwerking tussen culturele instellingen binnen de
gemeente Oosterhout te bevorderen en hen daartoe ook te stimuleren.
Hoe meer bepaalde zaken die samen gedaan kunnen worden ook gedaan worden des te
beter. Dit geldt zowel vanuit efficiency oogpunt (gezamenlijke marketing Oosterhout
Familiestad vanuit de instellingen gefaciliteerd door de gemeente, zie hieronder) als vanuit
de inhoud en dus effectiviteit. Hier ligt ook een duidelijk link naar cultureel
ondernemerschap. Door bezuinigingen moet iedereen activiteiten anders en handiger
organiseren, sommige activiteiten kunnen wellicht niet meer afzonderlijk uitgevoerd
worden maar door dit samen te doen kan het misschien wel.
Ondanks dat de wil en de noodzaak tot samenwerken er is en dit ook al volop gebeurt, kan
de samenwerking ook nog verder verbeterd worden. Voor een goede samenwerking is het
wel nodig dat je een stip aan de horizon hebt, dat je weet waar je naar toe wilt, waar je
naar streeft. Dan kun je ook bepalen wat jouw doel is en wat de doelen van andere
instellingen zijn en waar deze elkaar raken c.q. overlappen en waar niet. Dit aftasten en
hierover open zijn, is de basis van een goede samenwerking. Daarnaast geldt ook dat de
afstemming / uitwisseling met andere gemeenten nog niet zoveel gebeurt, dat zou meer
kunnen. Overleg en afstemming zijn stap 1, daarna moet bepaald worden of en waar men
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elkaar kan versterken en van daaruit kunnen gezamenlijke acties en activiteiten worden
ondernomen. Een mooi thema om samen op te pakken zou de benadering, het betrekken
en het vasthouden van de jeugd op cultuur gebied kunnen zijn.
Een andere invulling kan zijn: gezamenlijke marketingactiviteiten voor de instellingen. Dit
zou de gemeente kunnen faciliteren, aangezien er bij de instellingen behoefte aan is en zij
er zelf onvoldoende middelen voor hebben. Voorheen deed de VVV dergelijke dingen, maar
daar is op bezuinigd.
Tot slot, uit het onderzoek blijkt dat het cultuurbeleid in de afgelopen periode sterk in
beweging was, en dat ook in de volgende periode zal zijn. In samenhang daarmee
verandert ook de rol van de gemeente van een in hoofdzaak regisserende naar een primair
faciliterende rol. Daarbij past een planopzet waarbij niet beoogd wordt om de
ontwikkelingen in de volgende periode in detail te sturen, maar een meer visionaire opzet
waarbij tijdens de uitvoering ingespeeld kan worden op ontwikkelingen en kansen.
Bij deze faciliterende rol van de gemeente horen o.a. nog onderstaande aanvullende
zaken:
De rol van de gemeente is en blijft van belang, omdat het soms in de praktijk
lastig blijft om een partij te vinden die het stokje overpakt c.q. lastig om iets
door de markt / veld op te laten pakken (zie voorbeeld Huis voor Amateurs).
Soms zouden (besluitvormings)processen versneld moeten worden om lange
periodes van onzekerheid te voorkomen. De gemeente zou het dan eerder op
kunnen pakken (of in kunnen grijpen) als het veld er niet mee komt
(bezuinigingen H19, drie vestigingen Theek 5, Huis voor Amateurs).
Het blijven(d) stimuleren door de gemeente van continue monitoring door de
instellingen: het bijhouden, delen en bespreken van maandelijkse cijfers en
indicatoren, niet alleen binnen het management, maar binnen de hele culturele
instelling. Op deze manier kan maandelijks gemonitord worden hoe de instelling
ervoor staat ten aanzien van de te behalen doelstellingen. Dit geldt tevens ten
aanzien van processen die anders zijn verlopen dan vooraf verwacht: evalueer dit
als gemeente met de betreffende partijen en leer hiervan voor de toekomst.
Houd als gemeente de doelmatigheid en de doeltreffendheid van De Bussel en de
twee musea in verband met bezoekersaantallen vanaf 2015 scherp in de gaten.
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6.

Reactie College op conceptrapport
Op 29 april 2015 heeft de Rekenkamer het conceptrapport aangeboden voor
bestuurlijk hoor en wederhoor. Het College heeft hierop gereageerd bij brief van 3
juni 2015. De inhoud van deze brief is onderstaand integraal verwoord.

Geachte heer de Schipper,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van het concept-rapport van uw
Rekenkamer met het onderwerp "Evaluatie Cultuurnota".
In algemene zin kunnen wij ons herkennen in de inhoud van uw rapportage en de
conclusies die u daaraan verbindt. De aanbevelingen uit het rapport beschouwen
wij vooral als aansporing om ons cultuurbeleid verder aan te scherpen. Een traject
dat wij reeds hebben ingezet.
In een aantal gevallen - cultuurbeleid in een breder kader van maatschappelijke en
economische ontwikkelingen vormgeven, participatie van jeugd, dynamische opzet
en interactieve communicatie - sluiten de aanbevelingen nauw aan op acties die wij
inmiddels al in het kader van de herijking van ons cultuurbeleid in gang hebben
gezet.
Ook uw aanbeveling om een Stimuleringsprijs - Jongeren prijs toe te voegen aan
de Cultuurprijs sterkt onze aanpak. De stimuleringsprijs maakt immers al een vast
onderdeel uit van de Cultuurprijs Oosterhout sinds 2014.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Oosterhout

burgemeester,

secretaris.
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7.

Nawoord

De Rekenkamer heeft met instemming kennis genomen van de reactie van het College.
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Bijlagen
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BIJLAGE 1 Ingevuld normenkader ‘Evaluatie Cultuurnota’ gemeente Oosterhout
Item

Normering

Input
De kaders van de Cultuurnota 2009 – 2013 zijn helder
-

De afbakening is duidelijk (betreffende aanpalende beleidsterreinen)

-

Het beleid valt binnen de landelijke beleidskaders

-

Het beleid valt binnen de provinciale beleidskaders

Ja / deels/ nee /nvt
Ja / deels/ nee /nvt
Ja / deels / nee /nvt

Toelichting deels: Programma van de stad en de link met andere beleidsterreinen is niet heel
duidelijk aangegeven in de Cultuurnota.
De doelstellingen c.q. speerpunten van beleid van de Cultuurnota 2009 –
2012 zijn:
-

Bekend bij gemeente

Ja / deels / nee /nvt

-

Bekend bij culturele instellingen

Ja / deels / nee /nvt

-

Specifiek geformuleerd

Ja / deels/ nee /nvt

-

Meetbaar

Ja / deels / nee /nvt

-

Acceptabel

Ja / deels / nee /nvt

-

Realistisch

Ja / deels / nee /nvt

-

Tijdgebonden

Ja / deels / nee /nvt

Toelichting deels: De formulering van de doelstellingen is algemeen van aard, niet zo specifiek. Er
zijn wel 3 speerpunten en 23 activiteiten die zijn onderverdeeld naar de doelstellingen, maar het is
niet heel duidelijk aangegeven hoe, wat waaraan precies bijdraagt: bijvoorbeeld hoe de activiteiten
onder innovatie bijdragen aan innovatie. Zie paragrafen 2.1 , 2.2 en 4.1.
De uitwerking en daardoor de meetbaarheid in indicatoren is wel helder en meetbaar.
Het is duidelijk welke activiteiten zijn geformuleerd binnen het kader van
de Cultuurnota
-

Duidelijk voor de gemeente

Ja / deels / nee /nvt

-

Duidelijk voor de culturele instellingen

Ja / deels / nee /nvt

De financiën voor inzet van de Cultuurnota voor de periode 2009 – 2013
zijn op jaarbasis qua omvang transparant en eenduidig af te leiden:
Voor de gemeente (2009 – 2013)

Ja / deels / nee /nvt

Voor de culturele instellingen (2009 – 2013)

Ja / deels / nee /nvt

De opbouw / onderverdeling in financiën is duidelijk (naar jaren)

Ja / deels / nee /nvt

(gemeente)
De verdeling over reguliere overheidsfinanciering, aanvullende subsidies,

Ja / deels / nee /nvt

inkomsten uit de markt is duidelijk voor de culturele instellingen
Toelichting nee: De relatie tussen financiën Programma van de Stad, Cultuurnota en instellingen is
lastig te leggen (zie ook paragraaf 4.3, paragraaf 4.3.1 en 4.3.2
Toelichting deels: op hoog aggregatieniveau is het duidelijk op lager aggregatieniveau (activiteiten
onder de cultuurnota) niet (zie paragraaf 4.3 )
Het aantal medewerkers (fte) dat zich bezighoudt met het cultuurbeleid

Ja / deels / nee /nvt

is passend bij de omvang van budget en hoeveelheid activiteiten /
werkzaamheden.
De subsidiestromen tussen gemeente en individuele culturele instellingen
zijn:
-

Duidelijk (structurele, exploitatiesubsidie, BCF, incidentele subsidie,

Ja / deels / nee /nvt

geen subsidierelatie)
-

Schriftelijk vastgelegd

Ja / deels / nee /nvt

-

Continue (gebaseerd op continuïteit)

Ja / deels / nee /nvt
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Item

Normering

-

Naar tevredenheid van de gemeente:

Ja / deels / nee /nvt

-

Naar tevredenheid van de culturele instellingen

Ja / deels / nee /nvt

De keuze voor een bepaalde subsidierelatie met een instelling is plausibel

Ja / deels / nee /nvt

Toelichting n.v.t.: voor de een wel, voor de ander niet.
Toelichting tevredenheid culturele instellingen (matig): uiteindelijk hebben de instellingen waarop
gekort is of die geen / andere vorm van subsidie krijgen zich hier wel bij neergelegd, maar om te
zeggen dat ze tevreden zijn gaat te ver (zie hoofdstuk 3).

Throughput
Het is duidelijk in kaart gebracht welke acties zijn uitgezet om elk van de
drie speerpunten te bereiken:
-

Participatie

Ja / deels / nee /nvt

-

Innovatie

Ja / deels / nee /nvt

-

Cultureel ondernemerschap

Ja / deels / nee /nvt

Er is intensief samengewerkt tussen (culturele) instellingen onderling om

Ja / deels/ nee /nvt

de doelstellingen te behalen
Er vindt samenwerking / afstemming plaats met andere gemeenten c.q.

Ja / deels/ nee /nvt

(culturele) instellingen binnen andere gemeenten
Toelichting tussen instellingen (deels): dit gebeurt al veel meer dan in het verleden, maar zou nog
meer kunnen, zowel binnen de eigen gemeente als met instellingen buiten de gemeente, andere
gemeenten (zie paragraaf 4.2).
Toelichting met andere gemeenten (deels): dit gebeurt enigszins, op ad hoc basis, maar eigenlijk
niet zoveel. Het is echter de vraag of dat bezwaarlijk is.
Er is intensief samengewerkt tussen (culturele) instellingen en de

Ja / deels / nee /nvt

gemeente om de doelstellingen te behalen
De uitvoering van de Cultuurnota is volgens plan verlopen of indien niet

Ja / deels / nee /nvt

volgens plan: er hebben aanpassingen plaatsgevonden die aansluiten bij
het gevoerde cultuurbeleid (instellingen die niet meer bestaan, nieuwe
instellingen)
Toelichting Ja: de uitvoering is niet volgens plan verlopen, maar de aanpassingen die hebben
plaatsgevonden sluiten wel aan bij het gevoerde cultuurbeleid.
De uitvoering van de Cultuurnota is naar tevredenheid van de diverse
partijen verlopen:
-

Gemeente

-

Culturele instellingen

Ja / deels/ nee /nvt
Ja / deels/ nee /nvt

-

(andere) instellingen / betrokkenen

Ja / deels/ nee /nvt

Toelichting (2x deels): uiteindelijk wel, maar tijdens het proces zijn er ook diverse teleurstellingen
geweest bij zowel de gemeente als instellingen (gemeente: veld pakt dingen niet op, Huis van
Amateurs. Instellingen: ontevreden over stopzetten of verminderen subsidie) , zie hoofdstuk 3.

Output
-

De voorgenomen activiteiten zijn daadwerkelijk gerealiseerd

Ja / deels / nee /nvt

-

Indien niet alle activiteiten zijn gerealiseerd, dan ligt daaraan een

Ja / deels / nee /nvt

plausibele reden ten grondslag
-

De in de cultuurnota voorziene samenwerkingsverbanden zijn

Ja / deels / nee /nvt

gerealiseerd
-

Indien dit niet het geval is, dan ligt daaraan een plausibele reden

Ja / deels / nee /nvt

ten grondslag
-

De gemeente neemt duidelijke en aanwijsbare maatregelen om
nieuwe ontwikkelingen die passen binnen het huidige cultuurbeleid
te stimuleren
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Ja / deels / nee /nvt

Item
-

Normering

Er zijn afspraken gemaakt tussen de gemeente en de culturele

Ja / deels / nee /nvt

instellingen om cultureel ondernemerschap vorm te geven
Toelichting deels: zowel voor de activiteiten als voor de samenwerkingsverbanden geldt dat ze niet
allemaal zijn gerealiseerd, in ieder geval niet allemaal in de vorm zoals bij het opstellen van de
cultuurnota aanvankelijk was voorzien (zie hoofdstuk 3, paragraaf 3.9). Soms is een activiteit
gerealiseerd zonder 1 van de partijen die vooraf was voorzien (zie paragraaf 4.2).
Toelichting nieuwe ontwikkelingen stimuleren (deels): er worden wel dingen gedaan, maar of dat
heel duidelijk en aanwijsbaar is, is de vraag. Vaak wat implicieter (zie paragraaf 4.1 innovatie).

Outcome
-

De uitvoering van het beleid is volgens plan verlopen

Ja / deels / nee /nvt

-

Indien dit niet het geval is, dan zijn er plausibele redenen waarom

Ja / deels / nee /nvt

dit niet is gebeurd.
-

Er zijn tussentijdse evaluaties / onderzoeken uitgevoerd naar

Ja / deels / nee /nvt

onderdelen van het beleid
-

De uitkomsten van evaluaties / onderzoeken zijn verwerkt in

Ja / deels / nee /nvt

aangepast beleid
-

De uitkomsten van evaluaties / onderzoeken hebben indien wenselijk

Ja / deels / nee /nvt

geleid tot aanpassingen in de uitvoering van het beleid of in
aanpassingen in subsidieovereenkomsten
-

De aan cultuur aanpalende beleidsterreinen binnen de gemeente

Ja / deels / nee /nvt

Oosterhout versterken elkaar
-

De gemeente pakt haar regiefunctie op cultuurbeleid goed op

Ja / deels / nee /nvt

(aanjager en stimuleren i.p.v. zelf uitvoeren)
Toelichting beleid volgens plan (deels): als gevolg van de bezuinigingen zijn sommige activiteiten
niet uitgevoerd of anders uitgevoerd dan voorzien.
Toelichting aanpalende beleidsterreinen (ja): bijvoorbeeld het project Brede Buurt
Toelichting regiefunctie (deels): instellingen geven aan dat er sprake is van een duidelijke
positieve ontwikkeling van uitvoering naar regievoering. De ontwikkeling kan nog verder doorgezet
worden.

Overall
De cultuurnota / het gevoerde cultuurbeleid in de periode 2009 – 2012/3

Ja / deels / nee /nvt

was doelmatig
Het gevoerde cultuurbeleid in de periode 2009 – 2012/3 was doeltreffend

Ja / deels / nee /nvt

De afgelopen beleidsperiode heeft geleid tot leereffecten voor de nieuwe

Ja / deels / nee /nvt

Cultuurnota
Toelichting doelmatig: uitvoering cultuurnota is doelmatig, post cultuurnota qua realisatie gebleven
binnen begroting. Cultuurbeleid als geheel: er kan geen uitspraak over de doelmatigheid van het
hele cultuurbeleid gedaan worden.
Toelichting doeltreffend (ja/deels): grote delen van de cultuurnota, de activiteiten en speerpunten
zijn gerealiseerd in de afgelopen cultuurnota periode , hetzij zoals voorzien, hetzij in aangepaste
vorm.
Bron: Panteia, 2014
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Bijlage 2

Realisatie activiteiten (23)

Speerpunt
Participatie
Ambities en
wensen van
amateurkunstenaars

Actie

Betrokken partijen

Jaar

Realisatie

Toelichting

Activiteit 1.
Betaalbare podia

Theater de Bussel

2009

Gerealiseerd

Apparatuur door de
Bussel aangeschaft

Activiteit 2. Decor en
kledingdepot

Mienushal /
Schervenheuvel

20092010

Mee bezig

Activiteit 3. Culturele
Wegwijzer (overzicht
van allerlei zaken op
financieel gebied,
ontmoetingsplaatsen, repetitieruimtes
etc.)
Activiteit 4.
Duidelijkere
profilering CUST

Gemeente en
culturele veld
(verbinding maken,
alle kennis
beschikbaar maken)

2010

Gerealiseerd

Wordt meegenomen in
de ontwikkeling van de
Nieuwe Pannehoef
UITpunt in combinatie
met cultuurcoaches
H19

CUST, gemeente

20092011

N.v.t.

Beeldende kunst

Activiteit 5. Lijst met
gebouwen die
geschikt zijn als
expositieruimte

Gemeente, CUST,
VOBK

2010

Gerealiseerd

Cultuureducatie

Activiteit 6.
Continuering subsidie CLIP vanuit de
provincie voor
komende 4 jaar.
Ontwikkelingen CLIP
aan laten sluiten bij
doelstellingen
provinciaal beleid

Gemeente
H19, Centrum voor
de kunsten (subsidie
gemeente), Theek 5,
CLIP al schakel
tussen aanbieders
van culturele
activiteiten en
middelbare scholen
(subsidieaanvraag)
Combifuncties vanuit
Rijkssubsidie structureel maken.
Gemeente spant zich
hiervoor in. Gaat om
combi cultuur en
sport voor jeugd
(subsidieaanvraag)
Gemeente in de rol
als facilitator

2009

Gerealiseerd

2009

Gerealiseerd

Onderdeel van Brede
Buurt

2009

Gerealiseerd

Maken structureel
onderdeel uit van de
beleidsregels voor
subsidieverstrekking

Met financiële steun
van de gemeente
van max 10.000
euro

2010

Gerealiseerd

De afgelopen jaren is
de Week van de Amateurkunst georganiseerd door het UITpunt

Activiteit 7.
Combifuncties van
een pilotfase
professionaliseren
(structureel maken)

Jongeren

Innovatie
Culturele
manifestatie
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Activiteit 8.
Zapbudgetten
(subsidiebedrag van
max 1.000 euro dat
zij zelf kunnen
besteden aan een
jongerenactiviteit 
culturele ontmoeting,
sportieve activiteit,
sociaal evenement
(feest)
Activiteit 9. Culturele
manifestatie
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Hierover is de
gemeente in gesprek
geweest, op basis
daarvan heeft CUST
besloten te stoppen.
Geen vervolg, CUST is
opgeheven
CUST en VOBK opgeheven, maar UITpunt
en Cultuurfabriek
(VOBK is hierin
overgegaan) hebben
overzicht met
expositieruimtes
CLIP is onderdeel van
de Brede Buurt.
Hiervoor is subsidie
ontvangen vanuit de
provincie (Cultuur met
Kwaliteit, was
voorheen Marktplaats
voor Cultuureducatie)

Huis voor Erfgoed

Activiteit 10.
Erfgoedclustering
(plan)

Speelgoedmuseum,
Heemkundekring,
H19, Theek 5
expertise erfgoededucatie clusteren,
organisaties ondersteunen + publieksbereik verhogen

2009

Huis voor
Amateurs

Activiteit 11. Huis
voor Amateurs
(onderzoek)

Bundelen krachten
amateurveld. Kan dit
een plek krijgen bij
de Schervenheuvel

20092010

Openluchttheater

Activiteit 12.
Openluchttheater
(plan)

20102011

Huis voor Cultuur

Activiteit 13. Huis
voor Cultuur
(programma/onderzo
ek)

Cultureel ondernemerschap

Activiteit 14.
Bevordering cultureel
ondernemerschap
(programma)

Aantrekkelijker
maken voor een
groter publiek. Te
gebruiken door
culturele en onderwijsinstellingen. Plan
door gemeente opgesteld, verbetering
accommodatie openluchttheater
Start bouw 2010,
klaar in 2012. Hierin
komen: De Bussel,
H19, Theek 15 en
Filmtheater.
Regionale effect en
uitstraling.
Samenwerking tussen genoemde instellingen, gezamenlijke
baliefunctie, dubbelingen in bedrijfsvoering, medewerkers etc.
Stimulering hiervan
door de gemeente bij
de professionele
instellingen.
Via CUST ook sturende en coördinerende
rol van gemeente bij
amateurkunst.
Doelmatigheid en
doeltreffendheid
meten door gemeente van Theek 5 (incl
UITPUNT), H19,
Filmtheater, De
Bussel, Outflow.
Uitkomsten onderzoek verwerken in
subsidie overeenkomsten.

Activiteit 15.
Evaluatie
professionele
instellingen
(onderzoek)
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Gerealiseerd,
maar in aangepaste vorm
Toelichting: is er
wel, maar heeft
andere invulling
gekregen dan
men voor ogen
had. Gemeente is
ermee aan de
slag geweest,
andere uitkomst
opgeleverd.
Minder partijen
hierbij betrokken.
Gerealiseerd
maar in aangepaste vorm.
Toelichting: de
gemeente is hierover in gesprek
geweest. Heeft
langer geduurd.
Gerealiseerd

In het Huis voor Erfgoed vindt structureel
een erfgoedoverleg
plaats waaraan de
volgende partijen
deelnemen: Speelgoedmuseum, Heemkundekring BMOO,
H19, Open monumentendag en de gemeente (cultuur en Monumenten & archeologie). Theek 5 zou
oorspronkelijk deelnemen.
De Pannehoef wordt
omgevormd tot een
cultureel centrum

2011

Gerealiseerd,
maar in
aangepaste
vorm.
Toelichting:
Gemeente heeft
wel zijn rol
vervuld, is in
gesprek geweest
maar er is voor
een andere
oplossing
gekozen.

Santrijnplannen zijn
aangepast, Geen HvC,
maar wel verbouwing
/renovatie van de
Bussel en andere
culturele instellingen.

20092012

Gerealiseerd

Toekomstbestendige
culturele voorzieningen

2010

Gerealiseerd

Toekomstbestendige
voorzieningen en
beleidsgestuurde
contractfinanciering

Er heeft een Upgrade
van het openluchttheater plaatsgevonden, Theater de Bussel
gaat een programmering zetten op het
openluchttheater

Bibliotheek
Theek 5

Activiteit 16.
Onderzoek naar
bereik Theek 5
(bereikbaarheid info
en dienstverlening
en efficiency van de
uitleenservices voor
inwoners)

H19 (Centrum
voor de Kunsten)

Activiteit 17.
Ondersteuning
amateurs door H19:
onderzoek naar
tevredenheid
amateurs over
deskundigheidsbevordering en
ondersteuning
Activiteit 18.
Onderzoek aantal
amateurvoorstellinge
n Bussel

Theater de Bussel

Regionaal Archief
Tilburg

Cultuurhistorie
en musea
Brabants museum
Oud Oosterhout
(BMOO, openluchtmuseum met
miniatuurhuisjes
anno 1900)
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Theek 5 in acht gemeen ten. In Oosterhout hoofdvestiging
en 2 filialen.
Bibliotheekvernieuwing met rijksvernieuwingsgelden.
Doel: informatieverstrekking en leesbevordering.
Uitkomsten onderzoek verwerken in
subsidie overeenkomsten.
Uitkomsten
onderzoek verwerken
in subsidie
overeenkomsten.

2010

Gerealiseerd

Toekomstbestendige
voorziening

2009

Gerealiseerd

Inventarisatie kunst &
cultuur Oosterhout
2011

Aantal amateurvoorstellingen en
professionele voorstellingen mogelijk
binnen huidige budget en zaalcapaciteit.
Doel: 26.000 bezoekers (2009) met
bezettingsgraad van
73%.
Structurele bijdrage
voor digitalisering,
restauratie, dienstverlening o.g.v.
educatie

2009

Gerealiseerd

Werkplan theater de
Bussel en verzelfstandigingsplan
theater de Bussel

2009

Gerealiseerd

Opdracht verstrekt aan
RAT

Activiteit 20.
Structurele subsidie
van 20.000 euro

Nader vast te stellen
voorwaarden.
Belangrijke rol bij
educatie over
Oosterhouts erfgoed.

2010

Gerealiseerd

Opgenomen in
beleidsregels voor
subsidieverstrekking

Activiteit 21.
Einde maken aan bestaande eigendomsen financieringsconstructie

Gemeente (verzoek)

2009

Niet gerealiseerd,
maar wel zicht op
snelle realisatie
na recente ontwikkelingen (na
onderzoeksperiod
e). Hiertoe is
door de gemeente in het
begin van de
cultuurnotaperiode een verzoek ingediend,
maar deze is
door de voormalige voorzitter afgewezen. De huidige voorzitter
heeft de gemeen te om akkoord gevraagd
voor het wijzigen

Hiervoor is een
meerderheid in het
bestuur nodig, is
haalbaar met stemmen
van Oud Oosterhout,
maar heeft grote
financiële consequenties voor BMOO.
Voorkeur om zo te
laten.

Activiteit 19.
Uitbreiding
structurele
dienstverlening RAT
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Speelgoedmuseum
op Stelten (SOS)
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Activiteit 22.
Ontkoppeling Oud
Oosterhout BV en
BMOO

Gemeente
(afspraken)

2009

van de statuten
(bestuur BMOO
kan dit alleen zelf
doen)
Niet gerealiseerd.

Activiteit 23.
Structurele subsidie
van 15.000 in het
exploitatietekort.
Lasten gebruik
gebouw
Zandheuvelschool
gesubsidieerd.

Nader vast te stellen
voorwaarden
(subsidie).

2010k

Hiertoe zijn door
de gemeente gesprekken gevoerd met Oud
Brabant, maar dit
heeft tot nu toe
niet tot de gewenste resultaten geleid.
Gerealiseerd
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Heeft grote financiële
consequenties voor
BMOO. Voorkeur om
zo te laten.

Opgenomen in
beleidsregels voor
subsidieverstrekking

Bijlage 3

Geïnterviewde personen

Instelling

Gesprekspartner

Informatiebijeenkomst gemeente

RK, bestuur, ambtenaren en

Datum
30 juni 2014

bureau
Gesprek bestuur gemeente Oosterhout

Weth. Jan Peters, Eddi Oolhorst,

17 juli 2014

Ronald v.d. Heijden
Gesprek ambtenaren gemeente Oosterhout

Sandor Meuwissen,

17 juli 2014

Ferdy Naafs
Monique van Zundert
Brabants Museum Oud Oosterhout

Dhr Zuur

25 juli 2014

Filmtheater de Bussel

Pim Buwalda

4 augustus 2014

Theek 5

Theo Peeters

4 augustus 2014

Huis voor Amateurs

Eef Stoopendaal

28 augustus 2014

Speelgooedmuseum

Gré Beekers

28 augustus 2014

Ad Kohler
H19

Eite Wolfis

2 september 2014

Theater de Bussel

Charlotte Louwers

2 september 2014

Ambtenaren gemeente Oosterhout

Corné Kuipers, Sandor Meuwissen,
Monique van Zundert
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Bijlage 4

Geraadpleegde documenten

Onderstaand overzicht bevat alle documenten die in het kader van dit onderzoek door de
gemeente Oosterhout zijn aangeleverd. Aan het eind is een overzicht opgenomen van
toegevoegde documenten.

Documenten Theek 5
Aangepaste offerte 2011 Theek 5
Accountantsverklaring Theek 5 2013
BCF-rapportage Theek 5 2013
BCF offerte Theek 5 2013
Conceptrapportage Cultuur in het Santrijngebied
Controleprotocol dd 4 december 2009
Exploitatierekening Bibliotheek 2013
Financieel verslag Theek 5 2013
Jaarverslag Theek 5 2013
Notitie bibliotheekwerk in de gemeente Oosterhout
Notitie toekomstbestendige bibliotheekvoorziening
Onderzoek Oosterhoutse filialen Theek 5
Outputcontract 2009
Outputcontract 2010
Outputcontract 2011
Outputcontract 2012
Outputcontract 2013
Projectopdracht bibliotheek
PvE Bibliotheek 2010
PvE Bibliotheek 2011
PvE Bibliotheek 2012
PvE Bibliotheek 2013
Raadsnota Herontwikkeling Santrijngebied, bezuinigingsopgave
Bibliotheekvoorziening
Brede Buurt
inkoopadvies Programma De Brede Buurt
Nota Programma De Brede Buurt
Nota PvE De Brede Buurt
Offerte De Brede Buurt
Opdrachtverstrekking Brede Buurt (5-6-2013)
Participatie overeenkomst Cultuureducatie
PvE De Brede Buurt
CUST
Brief aan de raad
Collegenota Brief aan de raad
OPC 2009
Diverse college en
raadsnota's
Collegenota CUST
Collegenota uitvoeringsplan cultuurnota
Cultuurnota 2009-2012
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Museumbeleid
Nota BOCK in de Blikken
Nota Cultuur in Beweging
Raadsnota Cultuurnota 2009
Raadsnita Toekomst Outflow
Rapport onderzoek Kunst en Cultuur
Uitvoeringsplan cultuurnota
Filmtheater
Aanvraag investeringssubsidie
Collegenota Toekomst Filmtheater
Collegenota Communicatie Filmtheater
Brief nav behandeling perspectiefnota
Brief ombuiging Filmtheater
Exploitatiebegroting FILM
Investeringsbegroting filmtheater
Raadsbrief toekomst filmtheater
Subsidiecontract Filmtheater 2009-2010
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