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1. Van het budget Cultuurnota is <Cultuureducatie> de grootste post; graag nadere 
specificatie van deze kosten, waaraan wordt dit onderwijsgeld in hoofdlijnen besteed?  
 
Antwoord:  
Cultuureducatie is regionaal vastgesteld in beleid voor de periode 2013-2016 en vloeit 
voort uit het landelijk beleidsplan voor cultuurparticipatie. De regionale afspraken zijn een 
voortzetting na het wegvallen van provinciale steun in 2012, zoals ook aangegeven in de 
Leiderdorpse cultuurnota van 2012-2015. Aan gemeenten wordt gevraagd of ze de 
fondsbijdrage matchen met een gelijk subsidiebedrag. Dit heeft de gemeente Leiderdorp 
regionaal toegezegd. De verwachting is dat na deze periode opnieuw regionaal beleid zal 
worden gevormd dat zal aansluiten bij het landelijke beleid.  
 
Organisaties die een doorlopend educatief programma bieden voor het primair onderwijs 
kunnen beroep op de subsidie doen. Doel van het programma is het bereiken van 
samenhang tussen kunst-, erfgoed- en media-educatie enerzijds en tussen deze vormen 
van educatie en andere leergebieden van het onderwijs anderzijds. Het programma 
draagt zo actief bij aan de culturele ontwikkeling van leerlingen. Scholen voelen zich door 
het programma gesterkt in hun taak leerlingen te begeleiden bij het ontplooien van 
(kunstzinnige en sociaal-emotionele) competenties en het ontwikkelen van historisch 
besef, actief burgerschap en sociale integratie. 
 
De kosten voor cultuureducatie zijn opgedeeld in activiteiten gericht op ontwikkeling, 
verdieping en vernieuwing, activiteiten gericht op de relatie met scholen en 
vakinhoudelijke deskundigheid. Voor alle drie de posten zijn zowel personeel- als 
materieelkosten.  
 

2. Hoe moeten we de post <Kansbudget> (ten laste van de reserve Kunst en Cultuur), 
begrijpen?: zijn dit de ambtelijke kosten van deze activiteit of komt dit geld ten goede van 
de organisaties die ideeën hebben ingediend? (voor verdere uitwerking daarvan) 
 
Antwoord: 
Deze post is bedoeld om organisaties te stimuleren een verbinding te zoeken tussen 
cultuur en welzijn. Hoe we dit willen doen, staat uiteengezet in de cultuurnota, onder 
“3.1.1, cultuurparticipatie als middel” (p.12): “Twee keer per jaar organiseren we een 
Ideeëngenerator, een platformsessie waarbij projectideeën kunnen worden aangedragen 
en ontwikkeld. Dat is een actief faciliterende rol van de gemeente, waarbij organisaties 
worden uitgenodigd en uitgedaagd om met projectvoorstellen te komen.” 


