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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
Eventuele bedenkingen en wensen kenbaar te maken.

Samenvatting

Het college is voornemens een nieuw cultuurfonds op te richten. Op grond van het bepaalde in de
Gemeentewet, artikel 160 lid 2, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld eventuele
bedenkingen en wensen aan te voeren. Met inachtneming daarvan zal dan het college een definitief
besluit nemen over oprichting van een nieuw lokaal Cultuurfonds (uiterlijk 18 december 2020).
Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht stopt met het Cultuurfonds Stichtse Vecht
per 31 december 2020. Een logisch vervolg hierop is de oprichting van een nieuw lokaal cultuurfonds
met dezelfde doelstellingen en voorwaarden waarmee het Cultuurfonds Stichtse Vecht werkte.

Bijlagen
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1. concept-statuten
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Doel en beoogd maatschappelijk effect

Op 2 september 2020 is de officiële bevestiging van het Prins Bernhard Cultuurfonds bij ons
binnengekomen, waarin aangegeven wordt dat de participatie in de lokale fondsen beëindigd wordt.
Tijdens de laatste bestuursvergadering van het Prins Bernhard Cultuurfonds in oktober 2020 heeft
het bestuur uitgesproken om met de uitvoering van het Cultuurfonds Stichtse Vecht te stoppen per 31
december 2020.
In het collegewerkprogramma is beschreven dat wij het belangrijk vinden dat cultuur toegankelijk blijft
voor alle inwoners. Culturele activiteiten kunnen niet zonder subsidie georganiseerd worden, daarom
wordt voorgesteld om voor het einde van het jaar een lokaal cultuurfonds op te richten die dezelfde
doelstellingen nastreeft. Op deze manier kan een nieuw lokaal cultuurfonds van start per 1 januari
2021, zodat er een naadloze overgang is voor aanvragers tussen het huidige cultuurfonds en het
nieuwe lokale cultuurfonds.
Het beoogd maatschappelijk effect is dat inwoners kunnen blijven deelnemen aan culturele
activiteiten in Stichtse Vecht.
Uitgangspunten voor het nieuwe fonds zijn dezelfde als destijds met de start van het huidige
Cultuurfonds in 2015:
•
Het borgen en stimuleren van cultuur en cultuuruitingen in Stichtse Vecht.
•
Het bevorderen van cultuurdeelname voor en door inwoners van Stichtse Vecht.
•
Het draagt bij aan de kennismaking en bewustwording van inwoners en bezoekers van
Stichtse Vecht aan het ‘cultuurschoon’ dat Stichtse Vecht te bieden heeft.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving

In het collegewerkprogramma is beschreven dat wij het belangrijk vinden dat cultuur toegankelijk blijft
voor alle inwoners. Culturele activiteiten kunnen niet zonder subsidie georganiseerd worden, daarom
wordt voorgesteld een lokaal cultuurfonds op te richten die dezelfde doelstellingen nastreeft als het
huidige Cultuurfonds Stichtse Vecht.

Argumenten

1. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht stopt met de uitvoering van het Cultuurfonds
Stichtse Vecht.
Een logisch vervolg op de stopzetting van de uitvoering van het Cultuurfonds Stichtse Vecht
door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht is om als gemeente nu zelf een cultuurfonds op
te richten. Op deze manier kunnen wij ook aanspraak maken op de huidige middelen in het
Cultuurfonds Stichtse Vecht. Het gaat om een bedrag van ongeveer € 100.000.
Wij hebben inmiddels de nodige ervaring met het Cultuurfonds Stichtse Vecht en weten wat
de pluspunten (onafhankelijk, zelfstandig) en minpunten (weinig betrokkenheid bij culturele
veld Stichtse Vecht en eenmalige financiering) van het huidige cultuurfonds zijn. Wij denken
hierdoor dat het oprichten van een nieuw Cultuurfonds recht doet aan de uitgangspunten uit
2015, maar ook dat we kunnen voldoen aan de wensen van de vragers (culturele veld) en de
gevers (Patronen Stichtse Vecht en andere particuliere gevers). De grootste
gemeenschappelijke wens van vragers en gevers is dat activiteiten voor meerdere jaren
gefinancierd kunnen blijven worden. Het gaat hierbij vooral om tradities en tentoonstellingen.
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2. Een stichting biedt de beste mogelijkheden om met fiscaal gunstige schenkingen van derden
te werken.
Wij zien bij het nieuw op te richten fonds de mogelijkheid dat, net als bij het huidige
Cultuurfonds Stichtse Vecht, particulieren en het bedrijfsleven een financiële donatie kunnen
doen om cultuur in Stichtse Vecht levend te houden.
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3. Een particulier fonds wil investeren in cultuur in Stichtse Vecht.
Er is een particulier fonds dat in 2020 en mogelijk ook komende jaren een zelfde bedrag wil
investeren in cultuur in Stichtse Vecht als de gemeente. Het gaat om een bijdrage van
minimaal € 100.000. Voorwaarde voor dit fonds is wel dat dit in 2020 gelden gedoneerd
kunnen worden.

Kanttekeningen
1. De oprichting van een nieuw cultuurfonds is voorbarig.
De uitvoering van subsidies kan ook weer bij de gemeente belegd worden door deze onder
te brengen in het nieuwe subsidieprogramma. Dit vraagt dan wel extra inzet van de
ambtelijke capaciteit.
2. We kunnen patronen nog niet verbinden aan eigen cultuurfonds.
Het huidige Patronenfonds (geefkring van het Cultuurfonds Stichtse Vecht) is nog voor twee
jaar verbonden aan het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht. Dit omdat de Patronen zich
voor vijf jaar vast hebben gelegd aan een periodieke schenking aan het Prins Bernhard
Cultuurfonds. Pas na deze twee jaar kunnen deze Patronen overstappen naar het nieuwe
fonds.
3. De omvang van het fonds is beperkt, zonder investering van particulier fonds.
Het jaarlijks bedrag van € 100.000 voor de vulling van het Cultuurfonds Stichtse Vecht wordt
overgenomen door het nieuw op te richten fonds. Concreet is per jaar een gemeentelijke
bijdrage beschikbaar van € 75.000 voor subsidieaanvragen. De overige € 25.000 is nodig
voor de organisatie van het fonds. Het eerste jaar ontvangt het fonds, naast particuliere
giften, wel de gelden die nog beschikbaar zijn voor het huidige Cultuurfonds Stichtse Vecht.
Dit is een eenmalig bedrag van ongeveer € 100.000.

Communicatie

Wij trekken samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds op in de communicatie over het besluit van
het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht om te stoppen met de lokale fondsen. Om een nieuw eigen
cultuurfonds kenbaar te maken moet actief gecommuniceerd worden met het culturele veld, inwoners
en het bedrijfsleven. Het is vooral van belang om de doelen van het nieuwe cultuurfonds te duiden.
De gemeente heeft de volgende communicatie-uitgangspunten geformuleerd:
•
Het culturele veld, de Patronen, inwoners en het bedrijfsleven informeren dat het Prins
Bernhard Cultuurfonds Utrecht per 31 december 2020 stopt met het beheer en het toekennen
van cultuurgelden van de gemeente Stichtse Vecht. De gemeente en het Prins Bernhard
Cultuurfonds zullen gezamenlijk optrekken in de communicatie in aanloop naar de stopzetting
op 31 december 2020.
•
Na 1 januari 2021 verzorgt de gemeente in samenwerking met het nieuw op te richten fonds
de communicatie met betrekking tot aanvragen voor subsidies.
•
De door het nieuwe cultuurfonds verstrekte subsidies worden opgenomen in het
subsidieregister.

Financiën, risico’s en indicatoren

Jaarlijks is een bedrag van € 100.000 beschikbaar voor een cultuurfonds. Op dit moment is van dit
bedrag € 75.000 bestemd voor culturele activiteiten en € 25.000 voor organisatiekosten. In de nieuwe
situatie blijft dit gelijk.
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De overgang van een fonds op naam bij een gerenommeerd cultuurfonds als het Prins Bernhard
Cultuurfonds naar een lokaal fonds kunnen de volgende risico’s opleveren: de onbekendheid van het
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nieuwe fonds en de verminderde bereidheid van particulieren om te doneren aan zo’n nieuw lokaal
fonds.
Indicator is het aantal culturele activiteiten dat een aanvraag doet bij het nieuwe lokale cultuurfonds.
Dit wordt openbaar gemaakt door het jaarverslag van de stichting, maar wordt ook gepubliceerd in
ons subsidieregister.

19 november 2020
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht
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Burgemeester
drs. A.J.H.T.H. Reinders
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Gemeentesecretaris
Drs. F.J. Halsema

