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     2011  
  
     Stichting Cultuurplatform     
 
                 Soest 
 
          Hartelijk welkom 



                 Agenda 

 Welkom en aanleiding (Bert Smit) 

 Budget gemeente kunst en cultuur 
2011 

 Resultaten enquête 

 Aanbevelingen vanuit organisaties   

 Debat Kerntaken, samenwerking en 
zelfredzaamheid (Bert Krijger) 

 Conclusies 



               Aanleiding 

 

* Gemeentelijke kerntakendiscussie 

* Situatie tbv begroting 2012 

* Verwachting bezuinigingen 2013 

* Statement aan Raad en College 



  Kerntaken discussie 
      Laatste nieuws 

 

- Kerntakendiscussie, bezuinigen, ombuigen of slimme visieontwikkeling? 

 

- Reactie Rosan Coppes, wethouder Cultuur : 

 

 “Overigens is in het document waarin de onderwerpen voor de voorgestelde 
„visievorming‟ staan vermeld het onderwerp cultuur niet opgenomen. M.a.w. 
bezuinigingen zijn vooralsnog niet voorzien en tot nu toe ook niet voorgesteld. Er is 
alleen een bezuiniging uit de vorige periode actueel: bij de muziekschool.” 

 

 Gr. Rosan  

 

 

 

 



 Uitgaven/budget gemeente 2011 

Muziekschool 443.906 

Amateurkunst*  36.013 

Artishock 30.000 

Idea 1.512.724 

Cultuurfestival  8.378 

Cultuurplatform evenementenborden 0 

Podiumbattle Kaasschaafcollectief 18.500 

Cie. Beeldende kunst 0 

Culturele jongerenpaspoort 3.758 

Instrumentenfonds 8.789 

Budget maatschappel Cult. Belang 10.000 

Cabrio ca. 900 

Museum Oud Soest 19.388 

Fonds kunstaankopen 9.569 



Uitgaven/budget gemeente 2011   

 

   

Budget Stimulering Cult. Activiteiten 5.392 

Kunstmenu PO en VO 23.895 

Huurcompensatieregeling  2.500 

Cultuurprogramma PO (cultuureducatie) 24.000 

Voor- en naschoolse cult. Act. (Aboutaleb-gelden t/m 2010) 10.000 

Jeugdcultuurfonds (Aboutaleb-gelden t/m 2010) 16.250 

100-stoelenregeling 5.000 

VVV Soest 44.461 

totaal 2.233.423 

(Totaal incl. 
professionele 
organisaties) 

geen inflatie 

45.631 inwoners per 01-01-2011 € 48,95 per inwoner 

(Totaal incl. 
professionele 
organisaties) 

Exclusief alle professionele organisatie (Muziekschool / Idea / VVV) 
232.332,= : 45.631 inwoners =   5,09 Euro 
per inwoner 



       Resultaten enquête 

 

 

- 50% reacties uit culturele vrijwilligers organisaties 

- Enkele organisatie om reden geen deelname 

- 480 vrijwilligers actief 

- 1.033 uitvoerenden 

- 64.800 belangstellenden / bezoekers 

- Totale kostenpost: 384.241,= 

- Bijdrage gemeente : 69.320,= 

- Procentueel : 18% 

 

 

      



       Resultaten enquête 

 

- 37 % organisaties geen steun gemeente 

- 37 % organisaties tot 20 % steun gemeente 

- 25 % organisaties tot 70 % steun gemeente 

 

- Verzoek vanuit organisaties : 

 

- Blijf cultuur stimuleren waar nodig 

- Bepaal wat de waarde is van Cultuur, ook in samenhang met toerisme en 
economie en ontwikkel samenhangende visie hierop 

- Communiceer subsidie mogelijkheden beter met veld !! 

     (Huurcompensatie regeling en 100 stoelenregeling ??) 

- Subsidie aanvraag via gemeentelijke website ! 

- Betere en betaalbare evenementenborden 

 

 



       Conclusies Debat 

 
 Cultuur in Soest toont zeer grote vrijwilligers inzet met goed resultaat 

 Doet nauwelijks beroep op gemeentekas  

 Bestaande subsidies dienen beter gecommuniceerd en bereikbaar 

     (Incl. aanvraag via website) 

 Culturele infrastructuur moet beter dmv niet gebruikte budgetten  

 Denk hierbij aan:  

 - Budget voor betere publiciteit (levert meer deelname en inkomsten) 

 - Budget stimulering jeugd deelname 

 Cultuur en Toerisme versterken economie, meer samenwerking 

 Inzet cultuur aan of ism maatschappelijke organisatie‟s stimuleren.  

     (in combinatie met: sport/cultuur/educatie) 

- Duidelijk onderscheid gemeente als doorgeefluik of eigen inzet (o.a. Aboutaleb etc) 

- Gemeente dient door een goede infrastructuur, grote cultuurinstellingen en activiteiten 
meer te “dragen” 

 


