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Geachte Raads- en commissieleden,

Bijlagen

3
De rekenkamercommissie biedt u hierbij haar onderzoekrapport “Cultuurbeleid in
Zoetermeer” aan, vergezeld van een bestuurlijke nota met conclusies en aanbevelingen
en van de bestuurlijke reactie terzake van het college.
Het onderzoek is in de periode juli-december 2015 uitgevoerd door het bureau
Partners+Pröpper. Na afronding van het onderzoek en het ambtelijk wederhoor over het
concept-rapport van bevindingen heeft de rekenkamercommissie de bestuurlijke nota
opgesteld.
De bestuurlijke nota is samen met het rapport van bevindingen op 13 januari 2016 aan
het college aangeboden voor een bestuurlijke reactie. De rekenkamercommissie heeft de
bestuurlijke reactie op 10 februari 2016 ontvangen.
De rekenkamercommissie dankt het college voor zijn reactie en voor het onderschrijven
van de conclusies en aanbevelingen die de rekenkamercommissie heeft geformuleerd.
De rekenkamercommissie hoopt met het rapport en de conclusies en aanbevelingen een
bouwsteen te hebben geleverd om de ingezette weg van de verbeteringen in het
cultuurbeleid te ondersteunen.
De voorzitter van de rekenkamercommissie,

(mr. W.R.J. van den Hende)
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Inleiding

Doelstelling rekenkameronderzoek
De Rekenkamercommissie Zoetermeer heeft bij het opstellen van het Jaarprogramma
2015 besloten een onderzoek uit te voeren naar het Cultuurbeleid van de gemeente. De
laatste twee jaar is in Zoetermeer op politiek-bestuurlijk niveau meer aandacht voor
cultuur dan daarvoor. Daarbij blijkt steeds dat goede samenwerking met de culturele
partners uit de stad van groot belang is. De gemeente kan weliswaar financieren,
faciliteren en stimuleren, maar uiteindelijk zijn het bewoners, maatschappelijke en
professionele organisaties die cultuur maken en beleven.
De Rekenkamercommissie is benieuwd welke doelen de gemeente op het gebied van
cultuur nastreeft, hoe het beleid wordt uitgevoerd en welke resultaten hiermee worden
geboekt. Dit is vertaald in de volgende doelstelling voor het onderzoek:
Het rekenkameronderzoek moet zicht bieden op de doelen, instrumenten, middelen, uitvoering
en resultaten van het Zoetermeerse cultuurbeleid en inzichtelijk maken in welke mate de
gemeente Zoetermeer invulling geeft aan de voorwaarden voor succesvol cultuurbeleid.
Onderzoeksvragen
Bij de start van het onderzoek heeft de Rekenkamercommissie 12 deelvragen
geformuleerd. Deze zijn verdeeld over vijf blokken.
A1 Cultuurbeleid
1
Heeft de gemeente zicht op de maatschappelijke opgave die voorligt op het terrein
van cultuur?
2 Wat zijn de doelen van het cultuurbeleid en bieden die voldoende richtpunt voor de
uitvoering?
A2 Uitvoering en inzet van instrumenten
3 Waaruit bestaat het ondersteunen van culturele verenigingen en culturele
initiatieven door de gemeente Zoetermeer?
4 Welk afwegingskader gebruikt de gemeente Zoetermeer bij de besluitvorming over
deze ondersteuning?
5 Welke bedragen zijn per vereniging, organisatie, instelling of evenement daarmee
op jaarbasis gemoeid? Gaat het hierbij enkel om directe subsidies of ook indirecte
subsidies via bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van vastgoed?
6 Evalueert de gemeente Zoetermeer de inzet van de eigen instrumenten en vindt naar
aanleiding daarvan bijstelling plaats?
A3 Regie en samenwerking
7 Lukt het de gemeente Zoetermeer om samenwerking tussen culturele organisaties
te stimuleren?
8 Slaagt de gemeente Zoetermeer er in om cultureel ondernemerschap bij
maatschappelijke partners te stimuleren?
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9

Lukt het de gemeente om nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur te
stimuleren en te faciliteren?

B
10

Resultaten
In welke mate bereikt de gemeente Zoetermeer de in het cultuurbeleid beoogde
resultaten?

C
11

Sturing en controle door de raad
In hoeverre beschikt de raad over tijdig over de relevante informatie om het beleid te
kunnen controleren en eventueel bij te sturen?
In hoeverre toont de raad initiatief door regie te nemen op de
informatievoorziening, actief bij te sturen en politieke knopen door te hakken?

12

Evaluatiemodel en normenkader
De blokken uit de vraagstelling komen ook terug in onderstaand evaluatiemodel. Het
evaluatiemodel vormt het roer op het onderzoek en laat zien dat het onderzoek focust op
drie blokken: de voorwaarden voor succesvol cultuurbeleid, de resultaten van het
Zoetermeerse cultuurbeleid en de sturing en controle door de raad.

Figuur 1.1: Evaluatiemodel
Voor alle blokken van het evaluatiemodel heeft de Rekenkamercommissie een
normenkader uitgewerkt. In het evaluatiemodel zijn de normen al kort weergegeven. Het
complete normenkader is uitgewerkt in bijlage 1.
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Afbakening
Het onderzoek focust nadrukkelijk op het handelen en presteren van de gemeente. Het
presteren van individuele culturele organisaties valt buiten de afbakening van het
onderzoek.
Aanpak
Het onderzoek is uitgevoerd in drie fasen:
1

In de oriënterende fase is een oriënterende dossierstudie uitgevoerd en zijn
gesprekken gevoerd met raadsleden en de voor cultuurbeleid verantwoordelijke
beleidsambtenaar.

2

In de verdiepende fase is aanvullende dossierstudie uitgevoerd (onder meer naar
subsidierelaties en vastgoedfinanciering). Ook zijn verdiepende gesprekken gevoerd
met betrokken ambtenaren, de verantwoordelijk portefeuillehouder en culturele
organisaties (zie bijlage 2 voor een overzicht van de respondenten).

3

In de verslagleggende fase is dit rapport opgesteld.

Leeswijzer
Naast de inleiding bevat deze Nota van Bevindingen vijf hoofdstukken die zicht geven op
de onderzoeksbevindingen. De hoofdstukken zijn gestructureerd aan de hand van de
blokken uit het evaluatiemodel:
2 Cultuurbeleid van Zoetermeer
3 Uitvoering en inzet van instrumenten
4 Regie en samenwerking
5 Resultaten van het cultuurbeleid
6 Sturing en controle door de raad
Daarnaast bevat deze nota vier bijlagen, met daarin onder meer een volledige uitwerking
van het normenkader en de bronnen- en respondentenlijst.
Het onderzoek zal worden afgerond met een Bestuurlijke Nota waarin de
Rekenkamercommissie de conclusies en aanbevelingen formuleert.
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Het cultuurbeleid

In dit hoofdstuk staat het
cultuurbeleid van de gemeente
Zoetermeer centraal.

Onderzoeksvragen:
1 Heeft de gemeente zicht op de maatschappelijke opgave die voorligt op het terrein van
cultuur?
2 Wat zijn de doelen van het cultuurbeleid en bieden die voldoende richtpunt voor de
uitvoering?
Toegepaste normen (zie volledige uitwerking in bijlage 1):
1 De gemeente heeft goed zicht op de opgave: het verschil tussen de huidige situatie op het
gebied van cultuur en de door de gemeente en bewoners gewenste situatie.
2 De gemeente heeft heldere, evalueerbare en resultaatgerichte doelen op het gebied van
cultuur geformuleerd.
Kernbevindingen
2015 is een belangrijk jaar in de ontwikkeling van het cultuurbeleid van Zoetermeer:
1 Tot 2015 had de gemeente Zoetermeer geen expliciet cultuurbeleid. Het coalitie-akkoord
en de programmabegrotingen vormden het impliciete beleid. Hierin ontbrak het aan zicht
op de opgaven en aan evalueerbare doelen. Maatschappelijke partners ervoeren
onduidelijkheid door het ontbreken van een toekomstvisie vanuit de gemeente.
2 In 2015 is de nieuwe Toekomstagenda Cultuur vastgesteld. De Toekomstagenda Cultuur
maakt deel uit van een breder beleidskader, bestaand uit het Stadsessay, de Nota Vrije
Tijd en de Uitvoeringsnotitie Cultuur.
– Het opstellen van de nieuwe Toekomstagenda is gebeurd in goed overleg met het
culturele veld. Het nieuwe beleidskader bevat zicht op de opgaven in de
samenleving, de langetermijnvisie van de gemeente en de bijdrage van cultuur aan
door de gemeente beoogde maatschappelijke effecten. Ook zijn met het vaststellen
van de Toekomstagenda op verschillende langlopende dossiers knopen doorgehakt.
– Het brede beleidskader is nog in ontwikkeling. De uitvoeringsnotitie ontbreekt nog,
waardoor nog niet ten aanzien van alle beleidsvoornemens duidelijk is of en hoe
deze uitgevoerd gaan worden. Belangrijke aandachtspunten zijn daarnaast het
evalueerbaar formuleren van beoogde effecten en het bewaken van de samenhang
tussen de verschillende kaderstellende notities.
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2.1

Cultuurbeleid in periode 2011-2014

Ontbreken expliciet beleid
18 mei 2015 stelde de gemeenteraad van Zoetermeer de Toekomstagenda Cultuur 20152018 vast. In de jaren hiervoor ontbrak een cultuurbeleid: “Al een ruim aantal jaren beschikt
Zoetermeer niet over een gemeentelijk cultuurbeleid. Het onderdeel cultuur binnen de begroting
1
wordt jaarlijks naar bevind van zaken aangepast, maar een langeretermijnvisie is er niet.”
Er bestaan verschillende beelden over de vraag of het ontbreken van cultuurbeleid
onwenselijke effecten heeft gehad:
1

In gesprekken geeft de ambtelijke organisatie aan dat het ontbreken van expliciet
cultuurbeleid voor de gemeente geen acuut probleem was: “In de
programmabegroting stonden (en staan) de belangrijkste doelstellingen op het gebied van
cultuur. Dat was de afgelopen jaren ook een prima document om te sturen; een expliciete nota
Cultuurbeleid was niet nodig.”2

2

Culturele partners ervoeren het gebrek aan expliciet cultuurbeleid wel degelijk als
een belemmering; zij misten duidelijkheid over de toekomstvisie van de gemeente:
– “Het ontbreekt aan een duidelijke inhoudelijke visie en heldere ambities van de gemeente:
dit willen we bereiken met cultuur. Dat werkt in de praktijk belemmerend. Als je met een
nieuw plan bij de gemeente komt, geven ambtenaren aan ‘we weten niet of dat wel past
binnen het cultuurbeleid’.”
– “Er was nauwelijks beleid. Dat was voor culturele organisaties lastig bij het aanvragen
van een subsidie. Je wilt graag weten wat de gemeente wil bereiken en waar voor jou als
organisatie dus kansen liggen en waar je op in moet zetten. Nu was eigenlijk onduidelijk
of wat je als organisatie deed, aansloot bij het beleid van de gemeente.”
– “In de periode voorafgaand aan de huidige collegeperiode was er helemaal geen
cultuurbeleid. Er was geen visie op de toekomst; men ging simpelweg uit van wat er was
en als daarbij problemen waren, bijvoorbeeld op het gebied van vastgoed, werd dat van
geval tot geval opgelost.”3

3

Dat het ontbreken van beleid onwenselijk was, blijkt ook uit de gemeentelijke
programmabegrotingen 2012 en 2013. In beide begrotingen spreekt het
gemeentebestuur het voornemen uit om nieuw cultuurbeleid te vormen. Hier komt
4
het in deze periode echter niet van.

1
2
3
4

Bron: Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p.3).
Bron: gesprek met ambtelijke sleutelpersonen.
Bron: gesprekken met culturele organisaties.
Overigens is door het college in de jaren hiervoor wel gewerkt aan het opstellen van nieuw
cultuurbeleid. Begin 2010 stelde het college een hoofdlijnennotitie vast en in januari 2011
een cultuurvisie over de grote culturele voorzieningen. Beide documenten zijn echter niet
door de raad vastgesteld.
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–
–

In de programmabegroting 2012 staat opgenomen: “Naar verwachting wordt de
nieuwe cultuurnota in 2012 door de raad vastgesteld.”.
In de programmabegroting 2013 stelt de gemeente: “Om deze ontwikkelingen in
samenhang en vanuit een lange termijnvisie aan te sturen is nieuw cultuurbeleid van
belang. In 2013 worden daarvoor stappen gezet.”5

Hoewel een expliciet cultuurbeleid ontbrak in de periode 2011-2014, is het wel mogelijk
om op basis van het coalitie-akkoord 2010 en de programmabegrotingen uit deze tijd het
beleid te reconstrueren. Dit is gedaan in bijlage 1.
Zicht op de opgaven ontbreekt
Het (gereconstrueerde) cultuurbeleid biedt geen zicht op de maatschappelijke opgaven:
het verschil tussen de huidige situatie op het gebied van cultuur en de door de gemeente
en bewoners gewenste situatie. Zo wordt gesteld dat het de gemeente gaat ‘om het
creëren van een veelzijdig en kwalitatief goed cultuuraanbod voor een breed publiek’.
Geheel onduidelijk is in hoeverre en op welk gebied dit afwijkt van de huidige situatie. Is
het huidige aanbod bijvoorbeeld al wel veelzijdig, maar nog onvoldoende kwalitatief? Of
is het nog onvoldoende geschikt voor een breed publiek? Of voldoet het huidige aanbod
eigenlijk al goed aan wat de gemeente voor ogen heeft?
Doelen zijn resultaatgericht, maar onvoldoende evalueerbaar
De reconstructie van het beleid laat een gestructureerde ‘doelboom’ zien waarbij er een
heldere verbinding is tussen maatschappelijke effecten, doelen (inclusief indicatoren) en
middelen. De geformuleerde doelen zijn resultaatgericht: de focus ligt op wat
gerealiseerd moet worden in de samenleving (zoals een aantrekkelijk woonklimaat en
talentontwikkeling). De indicatoren zeggen echter nauwelijks iets over de realisatie van
deze effecten. Neem als voorbeeld het doel ‘aantrekkelijk woonklimaat’ en de indicator
‘aantal evenementen’. Deze indicator zegt iets over een uitvoeringsprestatie, maar
slechts in zeer beperkte mate iets over de maatschappelijke effecten die hiermee
gerealiseerd worden. Dit maakt dat de doelen onvoldoende evalueerbaar zijn en voor de
raad niet vast te stellen is of de gewenste effecten ook worden gerealiseerd.

2.2

Cultuurbeleid sinds 2015

Mede op aandringen van de culturele organisaties, heeft het huidige college de opdracht
gegeven om een nieuw cultuurbeleid op te stellen. Resultaat hiervan is de
Toekomstagenda Cultuur 2015-2018, die in mei 2015 door de gemeenteraad is
vastgesteld.

Positie Toekomstagenda Cultuur in breder beleidskader
De Toekomstagenda Cultuur staat niet op zichzelf, maar valt binnen een bredere set aan
kaderstellende documenten. Naast de Toekomstagenda bestaat deze set uit het
Stadsessay, de Nota Vrije Tijd en de Uitvoeringsnotitie Cultuur. Dit bredere beleidskader
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Bron: Programmabegroting 2012 (p.60) en Programmabegroting 2013 (p.48).
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is nog in ontwikkeling: enkel de Toekomstagenda Cultuur is al vastgesteld door de
gemeenteraad.
Schematische weergave relatie tussen kaderstellende documenten
De figuur rechts geeft de verhouding
Focus op
tussen de kaderstellende documenten
maatschappelijke
effecten
schematisch weer. Het Stadsessay gaat
in op vrijwel alle beleidsterreinen en
Nota Vrije
ToekomstTijd
focust op de beoogde maatschapagenda
pelijke effecten: hoe zien we de stad
Cultuur
Zoetermeer in de toekomst voor ons?
De nog op te stellen Uitvoeringsnotitie
Uitvoeringscultuur gaat juist specifiek in op één
Focus op uitvoeringsnotitie
prestaties en inzet
beleidsterrein. Bovendien draait het
cultuur
van middelen
hierin niet om de beoogde effecten,
maar om de concrete acties en
Bevat kaders voor
middelen waarmee deze bereikt gaan
één beleidsterrein
(cultuur)
worden.

Stadsessay

Bevat kaders
voor meerdere
beleidsterreinen

1

Het Stadsessay ‘Zoetermeer, stad van pioniers en vernieuwers’ bevat de strategische
positionering van Zoetermeer als een ‘stad van toegepaste innovaties’, ‘stad van de
aantrekkelijke woongebieden’ en ‘stad van de vrijetijdseconomie’. Het stadsessay is
december 2014 gepresenteerd aan de raad en afgelopen jaar besproken met
bewoners en organisaties. Het essay is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad.

2

De Nota Vrije Tijd bevat een overkoepelend beleidskader voor alle
vrijetijdsbestedingen, zoals sport, cultuur, evenementen, recreatie en winkelen. De
nota grijpt aan op twee strategische uitgangspunten uit het Stadsessay: de stad van
aantrekkelijke woongebieden en de stad van de vrijetijdseconomie. Kern van de
nota is het streven naar een uitnodigend en kwalitatief goed vrijetijdsklimaat dat:
– zorgt voor een bruisend stedelijk leven (beleven);
– bijdraagt aan een gezonde leefstijl, ontplooiing en ontspanning van inwoners
(ontwikkelen);
– kansen biedt voor maatschappelijke participatie en voor verbondenheid
(ontmoeten).
De Nota Vrije Tijd is in april 2015 besproken in de raad. Aangezien de raad de nota
onvoldoende concreet vond, is deze niet vastgesteld.

3

In de Toekomstagenda Cultuur worden de kaders uit de Nota Vrije Tijd concreet
gemaakt voor het beleidsterrein cultuur. De notitie schetst plannen en ideeën
waarmee op het gebied van cultuur uitvoering gegeven kan worden aan de drie
programmalijnen uit de Nota Vrije Tijd: beleven, ontwikkelen en ontmoeten. De
raad heeft deze agenda op 18 mei 2015 vastgesteld, waarbij direct ook besluiten zijn
genomen over een aantal specifieke actiepunten uit de agenda (zoals het oprichten
van een Cultuurfonds en het mogelijk maken van de verhuizing van het filmhuis).
Tijdens dezelfde vergadering heeft de raad ook concrete knopen doorgehakt over de
toekomst van het Stadsmuseum en de huisvesting van het amateurtheater.
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Bij het vaststellen van de Toekomstagenda heeft de raad ook besloten dat deze door
het college in samenwerking met het culturele veld nog moet worden uitgewerkt in
een uitvoeringsnotitie. Dit “zodat het daadwerkelijk de leidraad voor het cultuurbeleid
wordt”6. Deze uitvoeringsnotitie is er vooralsnog niet.

Ontwikkelingen in nieuwe beleidskader
Goede dialoog met culturele partners
Het gemeentebestuur heeft met succes geïnvesteerd in het betrekken van culturele
partners bij het opstellen van het beleid:
– “Het college heeft expliciet de ambitie uitgesproken om samen met burgers en partners uit de
stad beleid willen ontwikkelen; en daar wordt ook gevolg aan gegeven. Het vormgeven van die
Toekomstagenda was een goed proces waarbij partijen in de breedte betrokken zijn en er een
genuanceerd verhaal is ontwikkeld.”
– “Er is positief overleg geweest tussen gemeente en culturele partners over het opstellen van de
Toekomstagenda Cultuur.”
– “Het is positief dat alle partijen uit het culturele veld worden betrokken bij het opstellen van
de nieuwe Toekomstagenda, ook al kost het wel enorm veel tijd.” 7

Beter zicht op de opgave
In het nieuwe beleidskader is meer dan voorheen aandacht voor de opgaven waar
Zoetermeer voor staat (het verschil tussen de huidige en gewenste situatie). Dit blijkt
onder meer uit de volgende voorbeelden:
– In de Nota Vrije Tijd worden expliciet vijf opgaven uitgewerkt waar Zoetermeer mee
aan de slag moet. Zo wordt bijvoorbeeld aangegeven dat Zoetermeer zich nog
sterker kan profileren in de regio.
– De Toekomstagenda Cultuur gaat uitgebreid in op het cultuuraanbod en de
cultuurparticipatie in Zoetermeer. Hieruit blijkt onder meer dat de ‘harde kern’ van
het huidige culturele voorzieningenniveau organisatorisch op orde is, maar dat
Zoetermeer een aantal voorzieningen ontbeert die wel passen bij een 100.000+-stad.
Dit leidt onder andere tot verhoging van het ambitieniveau wat betreft het museum.
– In de Toekomstagenda Cultuur wordt expliciet gesteld dat er meer zal moeten
worden samengewerkt in het culturele veld: “Op het punt van samenwerking zien wij dat
er in Zoetermeer nog de nodige winst te behalen valt. Het is belangrijk dat de samenwerking
tussen de verschillende culturele instellingen onderling, met partners in het maatschappelijk
middenveld en met het bedrijfsleven de komende jaren wordt geïntensiveerd, zowel qua
programmering en publieksbenadering als wat betreft bedrijfsvoering en faciliteiten.”8

6
7
8

Bron: Raadsbesluit Toekomstagenda Cultuur, amateurtheater en Stadsmuseum.
Bron: gesprekken met culturele organisaties.
Bron: Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p. 31).
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Integraal en resultaatgericht beleid
Met het (deels nog te ontwikkelen) beleidskader, zet Zoetermeer vooral een stap in het
meer integraal en resultaatgericht formuleren van beleid. Mede dankzij de koppeling
tussen de Toekomstagenda Cultuur en de overkoepelende beleidsstukken (Stadsessay en
Nota Vrije Tijd) is sprake van een zeer resultaatgericht beleid: er wordt uitgebreid
ingegaan op de beoogde effecten in de samenleving.
Effecten centraal in nieuwe beleidskader
In het Stadsessay spreekt het gemeentebestuur de ambitie uit om Zoetermeer een ‘stad van
de aantrekkelijke woongebieden’ en een ‘stad van de vrijetijdseconomie’ te maken. In de
Nota Vrije Tijd wordt aangesloten op deze ambities door als beoogde effect te formuleren:
“De ambitie van de gemeente Zoetermeer in het vrijetijdsdomein is het – in samenspraak met
inwoners en betrokken organisaties – stimuleren van een uitnodigend en kwalitatief goed
vrijetijdsklimaat. Het vrijetijdsklimaat zorgt voor een bruisend stedelijk leven en draagt bij aan (de
toename van) een gezonde leefstijl, ontplooiing en ontspanning van inwoners, en biedt kansen voor
maatschappelijke participatie en voor verbondenheid met en van maatschappelijke organisaties,
verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Kortom, Zoetermeerders moeten van alles in de
stad kunnen beleven, zich ook in hun vrije tijd kunnen ontwikkelen en elkaar, organisaties,
9
instellingen en bedrijven kunnen ontmoeten.”
De beoogde effecten ten aanzien van beleven, ontwikkelen en ontmoeten worden nader
uitgewerkt:
– “De aanwezigheid van (kwalitatief goede) voorzieningen en evenementen in een stad zorgt ervoor
dat mensen iets kunnen beleven. Voorzieningen en evenementen maken een stad bovendien
aantrekkelijk om in te wonen en te bezoeken en voor bedrijven aantrekkelijk om zich er te vestigen.
Dat er voldoende te beleven is, zorgt voor bruis in de stad.”
– “Inwoners moeten zich kunnen ontwikkelen, zodat zij verder komen in hun leven en kansen kunnen
grijpen. Mensen zijn beter in staat om mee te (blijven) doen als zij hun talenten kunnen ontplooien.”
– “Ontmoeten is een voorwaarde om de samenhang tussen mensen tot stand te brengen en kan
individuen helpen om verder te komen in het leven. Het sociale netwerk van mensen kan door
ontmoeting worden vergroot en versterkt. Ook draagt ontmoeten bij aan de sociale veiligheid en
10
leefbaarheid in een wijk of stad, doordat mensen elkaar (her)kennen en op elkaar letten.”

Beoogde effecten onvoldoende evalueerbaar
Het ontbreekt vooralsnog aan een concrete en evalueerbare uitwerking van de gewenste
effecten. In de beleidsstukken worden gewenste maatschappelijke effecten als “inwoners
kunnen zich ontwikkelen, zodat zij verder komen in hun leven en kansen kunnen grijpen” niet
vertaald naar meer concrete doelen (inclusief eventueel indicatoren). Gevolg is dat de
beoogde effecten niet evalueerbaar zijn. Bijvoorbeeld:
– Wat bepaalt of er bruis in de stad is en welk niveau wordt hierbij nagestreefd?
– Waaruit leidt de gemeente af hoeveel mensen zich dankzij cultuur ontwikkelen en
welk niveau wordt hierbij nagestreefd?

9
10

Bron: Nota Vrije Tijd (p.6) en Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p. 14).
Bron: idem.
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–

Waaruit leidt de gemeente af hoeveel mensen elkaar via cultuur ontmoeten en welk
niveau wordt hierbij nagestreefd?

Ook de indicatoren uit de Programmabegroting 2016 (de waardering van inwoners voor
culturele voorzieningen en het percentage inwoners dat cultuur bezoekt of beoefent)
zeggen maar beperkt iets over de mate waarin de beoogde effecten gerealiseerd worden.

Samenhang tussen verschillende documenten
Bij een beleidskader dat uit verschillende documenten bestaat, is het niet eenvoudig het
overzicht te bewaren. Dit blijkt ook bij bestudering van de stukken die nu voorliggen. Het
reconstrueren van het cultuurbeleid van de periode vóór 2015 is, ondanks het ontbreken
van een expliciet beleidsstuk, eenvoudiger dan het samenvatten van het huidige
beleidskader (vergelijk de figuren in bijlagen 3 en bijlage 4). Het behouden van
samenhang en overzicht is een belangrijke uitdaging bij de afronding van het
beleidskader – en ook bij het monitoren van de uitvoering hiervan.

Duidelijkheid over de toekomst
Met het vaststellen van de Toekomstagenda heeft de gemeente aan culturele partners
duidelijkheid geboden over de langetermijnvisie van de gemeente en een aantal
langlopende dossiers. Zo zijn onder meer besluiten genomen over de huisvesting van het
amateurtheater en de omvorming van de bibliotheek naar het centrum voor Leren
Informeren Beleven. Verschillende culturele organisaties zijn hier zeer over te spreken:
– “De Toekomstagenda biedt voor Cultuurpodium Boerderij echt een duidelijk handvat voor de
komende jaren; het is nu duidelijk wat er gaat gebeuren.”
– “Over de lang lopende dossiers zijn knopen doorgehakt en daarmee is duidelijkheid geboden.”
– “De Toekomstagenda biedt duidelijkheid over de toekomst. In de Toekomstagenda heeft de
gemeente bijvoorbeeld haar steun uitgesproken voor het nieuwe profiel van de bibliotheek en
ook financiële middelen vrijgemaakt die het voor de bibliotheek mogelijk maken om daar ook
mee aan de slag te gaan.” 11
Hoewel verschillende culturele organisaties nu duidelijkheid hebben over hun toekomst,
zijn er ook partners die wachten op een meer concrete uitvoeringsnotitie. Onvoldoende
concreet geformuleerde doelen en plannen in de Toekomstagenda bieden voor hen nog
onvoldoende houvast:
– “Van de Toekomstagenda is niet helder wat er nu concreet wanneer en door wie uitgevoerd
gaat worden.”
– “Het is niet geheel duidelijk wat nu precies de ‘status’ van de Toekomstagenda is. Is dat hét
cultuurbeleid? Of is er meer een lijn uitgezet die aangeeft waar we naartoe willen, maar wordt
dit later nog geconcretiseerd?”12

11
12

Bron: gesprekken met culturele organisaties.
Bron: gesprekken met raadsleden en culturele organisaties.

10

Onduidelijkheid over plannen uit Toekomstagenda
De Toekomstagenda is geen beleidsnota waarin SMART is aangegeven wie wat wanneer gaat
doen. Zoals in de agenda zelf staat: “Hieronder geven wij weer wat wij aan plannen en ideeën hebben
geïnventariseerd voor de drie programmalijnen.” Enkele plannen zijn vervolgens:

– “De gemeente zou deze verbindingen (tussen cultuur en onderwijs, red.) kunnen versterken (en waar
nodig verder kunnen stimuleren) door de financiële inspanningen van de scholen te ‘matchen’ met
een gemeentelijke bijdrage.”
– “Een goed vertrekpunt voor een atelierbeleid zou kunnen zijn dat de gemeente startende kunstenaars
een eind op weg helpt, bijvoorbeeld door hen drie jaar lang in de gelegenheid te stellen om een
13
gemeentelijk atelier te huren tegen een laag tarief.”
De gemeenteraad heeft de Toekomstagenda vastgesteld, maar onduidelijk is wat hiermee
besloten is over zaken waarvan in de agenda staat dat de gemeente deze ‘zou kunnen doen’.

In gesprekken geven de verantwoordelijk portefeuillehouder en betrokken ambtenaren
aan dat er inderdaad nog zaken zijn die nadere uitwerking en besluitvorming vragen. Dit
is ook opgenomen in het raadsvoorstel bij de Toekomstagenda: “Het aantal voorstellen uit
de Toekomstagenda Cultuur is te talrijk om nu allemaal tot besluitvorming te brengen. Voor de
toekomstagenda zal samen met het culturele veld een uitvoeringsplan worden ontwikkeld, zodat de
agenda daadwerkelijk wordt geconcretiseerd en de komende jaren kan worden uitgevoerd.”14

13
14

Bron: Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p.22, p.24 en p.26).
Bron: Raadsvoorstel Toekomstagenda Cultuur, amateurtheater en stadsmuseum.
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3

Uitvoering en inzet instrumenten

In dit hoofdstuk staat de
uitvoering die Zoetermeer
aan het cultuurbeleid geeft
centraal.

Onderzoeksvragen:
3 Waaruit bestaat het ondersteunen van culturele verenigingen en culturele initiatieven
door de gemeente Zoetermeer?
4 Welk afwegingskader gebruikt de gemeente Zoetermeer bij de besluitvorming over deze
ondersteuning?
5 Welke bedragen zijn per vereniging, organisatie, instelling of evenement daarmee op
jaarbasis gemoeid? Gaat het hierbij enkel om directe subsidies of ook indirecte subsidies
via bijvoorbeeld het ter beschikking stellen van vastgoed?
6 Evalueert de gemeente Zoetermeer de inzet van de eigen instrumenten en vindt naar
aanleiding daarvan bijstelling plaats?
Toegepaste normen (zie volledige uitwerking in bijlage 1):
3 De gemeente zet instrumenten in die aansluiten bij de gestelde doelen en beoogde
effecten. Er is sprake van integrale uitvoering van het cultuurbeleid: instrumenten en
middelen worden zo ingezet dat er synergie ontstaat.
4 De gemeente evalueert regelmatig de inzet van instrumenten en middelen en stelt
zonodig de eigen inzet bij.

Kernbevindingen
1 Tot 2015 bestond de ondersteuning van culturele organisaties en initiatieven primair uit
het verlenen van subsidies en het faciliteren via vastgoed:
– De subsidieverlening sloot de afgelopen jaren onvoldoende aan op de gestelde doelen
en beoogde effecten. De huidige subsidieverdeling is historisch bepaald en wordt niet
verklaard door de bijdrage van organisaties aan door de gemeente beoogde effecten.
– Zoetermeer zet het vastgoedinstrument wel in met het oog op de te bereiken effecten
en het realiseren van synergie. De gemeente brengt culturele organisaties via vastgoed
actief bij elkaar. De huur die de gemeente ontvangt voor de gehele culturele
vastgoedportefeuille is kostendekkend. Toch is bij een paar organisaties (bijvoorbeeld
het CKC) sprake van vastgoedsubsidies: de huur voor een object is lager dan de kosten
die de gemeente er aan kwijt is. Er zijn ook organisaties (zoals de Bibliotheek) die juist
meer huur betalen voor objecten dan de gemeente aan kosten maakt.
2 In 2015 zijn in de Toekomstagenda een aantal nieuwe instrumenten geïntroduceerd, zoals
het Cultuurfonds en het Cultuurplatform. Hiermee zet de gemeente een rijkere set aan
instrumenten in om de doelen te bereiken, waarbij met name geïnvesteerd wordt in goed
samenspel met en binnen het culturele veld. Bovendien heeft de gemeente de ambitie
uitgesproken de verdeling van subsidies meer te koppelen aan de beoogde effecten;
verschillende partners zien op dit vlak al een positieve ontwikkeling.
12

3.1

Het subsidie-instrument

Cultuursubsidies in Zoetermeer
Jaarlijks keert de gemeente Zoetermeer ruim 8 miljoen euro aan cultuursubsidies uit.
Onderstaande tabel en diagram bieden zicht op de verleende subsidies in 2014. Zoals in
veel gemeenten is ook in Zoetermeer de ‘80/20’ regel van toepassing. Deze regel zegt dat
doorgaans een klein aantal subsidieontvangers (20%) een groot deel van het totale
subsidiebedrag (80%) krijgt, en andersom. In Zoetermeer ontvangen drie organisaties
(Bibliotheek, CKC en Stadstheater) gezamenlijk 86,6% van de cultuursubsidies.

Organisatie
Totaal
Bibliotheek
Centrum voor Kunst en Cultuur (incl. Kunstmenu)
Stadstheater Zoetermeer
Cultuurpodium De Boerderij
Eenmalige subsidies (13 projecten)
Stadsmuseum
Stichting Terra
Amateurkunst (9 verenigingen/stichtingen)
Zoetermeer FM
Historisch Genootschap Oud Soetermeer

Subsidie 2014 (€)
8.848.689,50
4.020.481,00
2.194.414,00
1.447.036,00
460.907,00
290.397,50
196.826,00
92.621,00
70.062,00
64.445,00
11.500,00

Subsidie Floravontuur
Bovenstaande tabel bevat de direct aan cultuur gekoppelde subsidies. Binnen het programma
Vrije Tijd valt daarnaast ook de jaarlijkse subsidie van ruim 5 ton aan Floravontuur. Deze
stichting heeft de opdracht bij te dragen aan de programmalijn ‘beleven’ door stadspromotie
te verzorgen (o.a. met een evenementenkalender), zelf evenementen te organiseren en
evenementen van anderen te ondersteunen (middels promotie en garantstellingen). Het gaat
hierbij om culturele, sport- en recreatie-evenementen. Floravontuur heeft in overleg met de
gemeente criteria geformuleerd voor het ondersteunen van evenementen, zoals een openbaar
karakter, originaliteit, publiciteitswaarde en dienen van een Zoetermeers belang.

13

Zoetermeer kent op basis van de Algemene Subsidieverordening op dit moment twee
soorten subsidies:
– Jaarlijkse subsidies: subsidies die per (boek)jaar aan een organisatie verstrekt
worden voor verschillende activiteiten of prestaties in dat jaar. Onder meer de grote
Zoetermeerse cultuurinstellingen en een aantal amateurverenigingen ontvangen
een dergelijke subsidie.
– Eenmalige subsidies: subsidies ten behoeve van incidentele projecten of activiteiten.
In 2014 zijn bijvoorbeeld eenmalige subsidies verleend voor het Reggae Festival en
het Festival Historisch Zoetermeer, maar ook voor het project Stadse dieren van het
Stadsmuseum.
De subsidieaanvragen van organisaties vormen het startpunt voor verlening van zowel de
jaarlijkse als de eenmalige subsidies. In de aanvraag geven culturele organisaties aan
welke activiteiten ze willen ondernemen, welke doelstellingen en resultaten daarmee
worden nagestreefd en wat hiervan de kosten zijn. De gemeente beoordeelt deze
aanvragen aan de hand van een afwegingsformulier. Hierop weegt de gemeente
bijvoorbeeld af of de voorgestelde activiteiten of prestaties bijdragen aan de
beleidsdoelen. Bij de verlening van de subsidie laat de gemeente vervolgens aan de
ontvanger weten welke activiteiten en prestaties verwacht worden.
Voorbeeld van subsidieafspraken
Van het Stadsmuseum worden volgens de verleningsbeschikking in 2014 de volgende
15
prestaties verwacht :
1 Het bieden van minimaal 1 vaste presentatie van de geschiedenis van Zoetermeer.
2 Het organiseren van tenminste 3 wisseltentoonstellingen.
3 Het uitbrengen van minimaal 4 publicaties van educatief materiaal (bereik 1500
leerlingen).
4 Het verwerven, beheren, onderzoeken en presenteren van een representatieve
heemkundige collectie met een speciaal accent op naoorlogse wooncultuurobjecten.
5 informatieverstrekking.
16

Van de Bibliotheek wordt in 2014 onder andere verwacht :
1 631.000 bezoeken fysiek en 325.000 bezoeken digitaal.
2 841.000 uitleningen fysiek en 500 uitleningen digitaal.
3 210.000 informatieverstrekkingen fysiek en 11.500 informatieverstrekkingen digitaal.
4 20.000 abonnementen jeugd t/m 17 jaar en 11.600 abonnementen volwassenen.
5 3.500 deelnemers aan publieksactiviteiten jeugd en 3.500 deelnemers aan
publieksactiviteiten volwassenen.
6 33.200 deelnemers aan educatieve groepsactiviteiten jeugd en 2.000 deelnemers aan
educatieve groepsactiviteiten volwassenen.

Bij subsidies boven €5.000 dient de ontvanger na afloop van het jaar (bij jaarlijkse
subsidies) of de activiteit (bij eenmalige subsidies) een inhoudelijk verslag in. Hieruit

15
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Bron: Beschikking verlening jaarlijkse subsidie Stadsmuseum 2014.
Bron: Beschikking verlening jaarlijkse subsidie Bibliotheek Zoetermeer 2014.
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moet blijken dat de activiteiten zijn verricht en prestaties zijn geleverd. Bij subsidies van
boven de €50.000 moet ook een financieel verslag worden ingediend. Op basis van deze
verslagen controleert de gemeente of de activiteiten naar wens zijn uitgevoerd en wordt
het subsidiebedrag definitief vastgesteld. Wanneer de gemeente een ‘niet-realisering’
17
van meer dan 10% vaststelt, kan de subsidie door de gemeente worden gekort.
Subsidierelatie als ‘papieren proces’ zonder focus op effecten
Vrijwel alle betrokkenen zijn kritisch over het subsidieproces in de afgelopen jaren. Vier
punten staan centraal in deze kritiek.
1

De hoogte van het subsidiebedrag houdt geen verband met de maatschappelijke
waarde van de gesubsidieerde activiteiten.
De portefeuillehouder geeft aan dat de huidige subsidieverdeling historisch
gegroeid is: partijen vragen aan en krijgen wat ze vorig jaar ook aanvroegen en
kregen.18 Dit in plaats van: partijen krijgen subsidie naar rato van de bijdrage die zijn
leveren aan de door de gemeente beoogde effecten. Culturele organisaties ervaren
dit ook. Zo geeft een organisatie aan: “De huidige verdeling van subsidies is historisch
gegroeid. Er zijn allerlei initiatieven geweest waarvan is gezegd ‘die moeten we ondersteunen
en die mogen niet verdwijnen’ en dus is daar ooit subsidie voor ingezet. Die subsidies worden
nu gewoon elk jaar voortgezet. (…) Op zich is het goed dat transparant is wie hoeveel subsidie
krijgt. Het is alleen totaal niet transparant waarom elke partij krijgt wat die krijgt.”19

2

De subsidierelatie wordt ervaren als een ‘papieren proces’.
Er vinden te weinig gesprekken plaats waarin gemeente en organisatie samen
sparren over bijvoorbeeld vernieuwingen of kansen voor de toekomst20.
– “In het verleden was de subsidierelatie vooral een papieren relatie. Wij gaven aan wat we
gingen doen en er werden afspraken gemaakt over het aantal bezoekers, we legden daar
verantwoording over af en kregen de subsidie. Daar vonden eigenlijk nauwelijks
gesprekken over plaats.”
– “Op zich zijn de gesprekken over de subsidie met de gemeente prima. Soms heb je alleen
het gevoel dat het een papieren proces is en dat vooraf al vaststaat hoeveel geld je krijgt.
Je kan dan wel met nieuwe plannen komen (…) maar vervolgens krijg je te horen dat er
toch geen geld voor is.”
– “Elk jaar dienen we uiterlijk 1 mei de subsidie-aanvraag in. Vervolgens krijg je vlak voor
Kerst van de gemeente te horen of die is toegekend. Dat is grotendeels een papieren
exercitie. (…) Zolang je hetzelfde aanvraagt en een soortgelijk programma indient, is er in
principe geen overleg.”

17

Van ‘niet-realisering’ van meer dan 10% is bijvoorbeeld sprake wanneer er minder dan 900
bezoekers komen, terwijl de gemeente met een organisatie heeft afgesproken dat deze
1000 bezoekers trekt.
Bron: gesprek met portefeuillehouder.
Bron: gesprekken met culturele partners.
Bron: gesprekken met culturele partners.
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–

“De afgelopen jaren was het overleg altijd heel instrumenteel. Ambtenaren van de
gemeente stelden dan vragen als ‘hoe komt het dat die post op de begroting of
jaarrekening zoveel hoger is geworden?’. De gemeente stelde zich op als ‘oppasser’.”

3

Eénjarige subsidieafspraken belemmeren het voeren van meerjarig beleid.
Culturele organisaties geven aan dat zij bij een meerjarige opdracht van de
21
gemeente beter kunnen bouwen aan de toekomst.
– “Meerjarige subsidieafspraken zou veel meer rust geven voor de culturele organisaties en
de ruimte om ook echt meerjarenbeleid te gaan voeren. Nu weet je bij wijze van spreken
namelijk niet of je het jaar daarna nog bestaat.”
– “Nu hoor je steeds pas de dag voor Kerst of je het geld krijgt voor het jaar daarna.
Natuurlijk zal je niet opeens naar nul gaan, maar in de praktijk heb je dus pas heel laat
zekerheid en dat bemoeilijkt het organiseren, aangaan van verplichtingen en plannen van
evenementen in het nieuwe jaar.”
– “Je moet jaarlijks weer een subsidie aanvragen die dan ook pas op het laatste moment
wordt toegezegd. Dat belemmert het goed neerzetten van mooie cultuurevenementen. Als
je namelijk ook financiering los wil krijgen van bedrijven, werkt het beter als je kan laten
zien dat je structurele financiering hebt vanuit de gemeente. En ook voor andere
cultuurfondsen geldt dat ze eerst vragen: doet de gemeente ook mee?”

4

Culturele organisaties hebben onvoldoende zicht op de mogelijkheden om ook
ondersteund te worden voor hun bijdrage aan andere opgaven.
Verschillende culturele organisaties zetten in op activiteiten waarmee ze ook
bijdragen aan doelen van de gemeente op andere beleidsterreinen (denk aan
welzijn en participatie). Zij ervaren onvoldoende zicht op de mogelijkheden om
langs deze weg subsidie te krijgen22:
– “Zelfs binnen de gemeente is voor ambtenaren niet duidelijk welke potjes er allemaal zijn
en hoe je daar gebruik van kan maken.”
– “Het is binnen de gemeente lastig om de weg te vinden in de potjes die er allemaal zijn;
zeker als het gaat om programma’s op maatschappelijke of economische beleidsterreinen.
Ook de ambtenaren zelf weten niet wat er allemaal speelt op andere afdelingen. De
gemeente zou best wat beter kenbaar mogen maken welke mogelijkheden er allemaal
zijn.”

Toekomstagenda is startpunt voor verbetering subsidieproces
Verschillende van bovenstaande signalen zijn opgepakt in de Toekomstagenda Cultuur.
Hierin wordt voorgesteld om met de basisvoorzieningen (de grote culturele instellingen)
meerjarenovereenkomsten te sluiten op basis van een meerjarenbeleidsplan. De
opdracht die een instelling krijgt ligt daarbij voor meerdere jaren vast, waarbij er nog wel
per jaar naar het exacte subsidiebedrag gekeken kan worden. Daarnaast wil de gemeente
dat de verdeling van subsidies minder historisch bepaald is en meer is gekoppeld aan de
beoogde maatschappelijke effecten. De portefeuillehouder geeft aan: “Met de invoering
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Bron: gesprekken met culturele partners.
Bron: gesprekken met culturele organisaties.
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van de nieuwe subsidieverordening moet dat anders worden: de organisaties die het beste de
maatschappelijke doelen van de gemeente realiseren, worden daar ook voor beloond.”23
Hoewel deze voorstellen op dit moment nog uitgewerkt worden, ervaren verschillende
gesubsidieerde organisaties in de tussentijd al een verbetering in het contact met de
gemeente over de jaarlijkse subsidie. Zij ervaren meer overleg, een meedenkende
gemeente en een focus op de effecten die gerealiseerd kunnen worden:
– “De gemeente legt in de gesprekken met de bibliotheek de laatste tijd actief de vraag op tafel
‘hoe dragen de activiteiten bij aan de doelen uit de programmabegroting?’. Dan ben je dus niet
meer bezig met de vraag ‘hoeveel bezoekers komen er’ en ‘hoeveel boeken zijn er uitgeleend’,
maar ben je veel meer in gesprek over de maatschappelijke betekenis van de activiteiten.
Bedoeling is om ook meer te gaan kijken naar de outcome en minder naar de output.”
– “Sinds kort is er intensiever overleg met de gemeente. Daarbij wordt er ook veel meer naar de
inhoud gekeken en naar wat wij nodig hebben richting de toekomst. De wethouder en
verschillende ambtenaren zitten daarbij aan tafel, dus je wordt echt een stuk serieuzer
genomen.”

3.2

Het vastgoedinstrument

De gemeente beschikt over diverse accommodaties die bestemd zijn voor cultuur. Het
gaat primair om de gebouwen van de vijf grote culturele instellingen (bibliotheek, het
CKC, het Stadsmuseum, het Stadstheater, Cultuurpodium Boerderij) en diverse ateliers.
Door in deze accommodaties te investeren en ze te verhuren aan de culturele
organisaties, faciliteert de gemeente culturele activiteiten.
Subsidies via vastgoed
Culturele organisaties betalen van hun inkomsten onder meer huur aan de gemeente (of
andere verhuurders) voor het gebruik van accommodaties. Wanneer een organisatie een
gemeentelijke accommodatie tegen een gereduceerd tarief of zelfs gratis mag gebruiken, is
sprake van een vastgoedsubsidie: de organisatie wordt via het beschikbaar stellen van
vastgoed indirect gesubsidieerd. Als het niet transparant is welke organisaties hier hoeveel
financieel voordeel uithalen, is sprake van verkapte vastgoedsubsidies.
Bijvoorbeeld: culturele organisaties A en B krijgen van de afdeling Samenleving beide jaarlijks een
subsidie van €1.000.000. Organisatie A betaalt daarvan een kostendekkende huur aan het gemeentelijk
Vastgoedbedrijf. Organisatie B mag een accommodatie voor €200.000 huren, die het gemeentelijk
Vastgoedbedrijf jaarlijks €400.000 kost. Hier is dus sprake van een vastgoedsubsidie van €200.000. In
de praktijk ontvangt organisatie A in totaal €1.000.000 subsidie en organisatie B €1.200.000 subsidie.
Verkapte vastgoedsubsidies kunnen voorkomen worden door aan alle organisaties die huren
van de gemeente een kostendekkende huur te rekenen. Als dit het geval is, is op basis van de
‘reguliere’ subsidies direct duidelijk en daarmee transparant hoeveel geld de gemeente
uitgeeft per organisatie.

23

Bron: gesprek met portefeuillehouder.
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Sinds 2011 heeft de gemeente Zoetermeer een Vastgoedbedrijf. In dat jaar zijn de kosten
die de gemeente maakt voor alle (culturele) accommodaties in kaart gebracht en is het
beleid ingezet dat Zoetermeer streeft naar kostendekkende huren. Bij het verhuren van
nieuwe objecten of herziening van contracten wordt dit in de praktijk gebracht.
Tabel 3.1 laat zien dat de totale culturele vastgoedportefeuille van de gemeente
nagenoeg kostenneutraal wordt verhuurd. De totale kosten die de gemeente maakt voor
het culturele vastgoed (denk aan onderhoud, kapitaallasten, belastingen, verzekeringen)
zijn nagenoeg gelijk aan de totale inkomsten. Op het niveau van individuele
accommodaties (en daarmee ook organisaties) is als gevolg van de afspraken die zijn
gemaakt in lopende huurcontracten nog niet altijd sprake van kostendekkende huur. Zo
betaalt de bibliotheek bijna 2 ton meer aan huur dan de gemeente aan kosten kwijt is
voor de accommodaties die de gemeente gebruikt. Het CKC ontvangt juist 1,5 ton aan
vastgoedsubsidie. De gemeente zou graag in één keer alle huurcontracten openbreken
om tot kostendekkende huren te komen.
Organisatie

Huur + servicekosten (€)
2.146.817
919.521
521.025
308.693
263.560
35.745

Kosten
gemeente (€)
2.133.000
730.000
677.000
239.000
266.000
32.000

Totaal
Bibliotheek Zoetermeer (3 locaties)
Centrum Kunst en Cultuur (CKC)
Stadstheater
Cultuurpodium Boerderij
Stadsmuseum (inclusief huur en
kosten Historisch Genootschap)
Ateliers Dorpsstraat 99
70.436
68.000
Ateliers Londonstraat 282-290
15.795
30.000
Ateliers BaZtille
12.042
91.000
Tabel 3.1: huurinkomsten en kosten culturele accommodaties in 2015.

Vastgoedsubsidie
(saldo kosten-huur)
-13.817
-189.521
155.975
-69.693
2.440
-3.745
-2.436
14.205
78.958

Relatie subsidieafspraken en huurafspraken
In de subsidieafspraken die de gemeente heeft gemaakt met de culturele instellingen, ligt
geen expliciete koppeling tussen de subsidiehoogte en de huurkosten. De gemeente geeft
niet aan: ‘u krijgt €1.000.000 subsidie, waarvan €300.000 voor de huur van een gemeentelijk
pand’. Er is geen afspraak die stelt dat een verlaging (of verhoging) van de huur automatisch
leidt tot een verlaging (of verhoging) van subsidie.
Dat er op papier geen koppeling is tussen huurkosten en subsidiehoogte, betekent niet dat
deze er ook in de praktijk niet is. Het subsidiebedrag dat organisaties vragen (en krijgen)
volgt uit het totale exploitatieresultaat, waarop de huisvestingslasten van invloed zijn.
In de subsidieafspraken zijn met een aantal partners afspraken gemaakt over de
toegankelijkheid van hun accommodaties voor andere instellingen. Zo heeft het Stadstheater
de opdracht een podium te bieden aan Zoetermeerse amateurverenigingen en voorstellingen
in het kader van cultuureducatie. Het Stadstheater moet deze doelgroepen de gelegenheid
bieden om elk jaar de kleine zaal voor één productie te huren tegen een gereduceerd tarief
(ook wel suppletietarief genoemd). Soortgelijke afspraken zijn ook gemaakt met het CKC.
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De afgelopen jaren is in Zoetermeer uitgebreid gesproken over verschillende knelpunten
in het cultuurvastgoed. Bij de besluitvorming over de recente Toekomstagenda zijn over
vrijwel alle accommodaties besluiten genomen die leiden tot verbouwing van
24
accommodaties of verhuizing van gebruikers :
– Er komt een onderzoek naar verbouwing van De Boerderij.
– Er komt een onderzoek naar herontwikkeling van het Baztilleterrein.
– Er komt een onderzoek naar een structurele locatie in de Dorpsstraat voor Terra.
– De gemeente stelt geld beschikbaar voor de verhuizing van het filmhuis naar het
Stadstheater.
– Bij het CKC vindt nieuwbouw of verbouw plaats ten behoeve van het
amateurtheater.
– Het gekozen toekomstscenario voor het Stadsmuseum betekent verhuizing naar de
Stadhuisplint.
De gemeente zet het vastgoedinstrument nu en in het verleden actief in om synergie te
creëren en de doelen op het gebied van cultuur op een efficiënte manier te bereiken.
Voorbeelden hiervan zijn:
– De gemeente heeft besloten om de amateurtheatergezelschappen te huisvesten in
het CKC (repeteren) en Stadstheater (uitvoeringen). Deze al bestaande
accommodaties voor meerdere activiteiten gebruiken is niet alleen efficiënt, maar
moet ook tot een zo groot mogelijke synergie leiden. Met het CKC en het
Stadstheater heeft de gemeente afspraken gemaakt over het huisvesten van de
amateurgezelschappen – zowel qua kosten als qua ruimte.
– Bij de bouw van de Silverdome heeft de gemeente geregeld dat hierin een geschikte
ruimte kwam voor drie Zoetermeerse muziekverenigingen. De gemeente bewaakt,
naar tevredenheid van de muziekverenigingen, dat de verenigingen van deze
ruimtes gebruik kunnen blijven maken.

3.3

Nieuwe instrumenten in de Toekomstagenda

Bij het vaststellen van de Toekomstagenda Cultuur heeft de gemeente besloten tot het
inzetten van twee nieuwe instrumenten.
Ten eerste de oprichting van het Cultuurfonds Zoetermeer, inclusief het aanstellen van
een onafhankelijke cultuurmakelaar. Over de exacte uitwerking van dit fonds vindt nog
nadere besluitvorming plaats, maar een aantal kaders liggen al vast. Het Cultuurfonds
moet een belangrijke bijdrage leveren aan de programmalijn ‘beleven’: nieuwe
evenementen moeten Zoetermeer promoten, levendiger maken en leiden tot bruis in de
stad. Daarnaast moet het fonds ook bijdragen aan sterkere samenwerking tussen
culturele organisaties.
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Bron: Raadsbesluit Toekomstagenda Cultuur, amateurtheater en stadsmuseum.
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Invulling Cultuurfonds Zoetermeer
In het Raadsvoorstel Toekomstagenda Cultuur zijn de volgende kaders voor het
25
Cultuurfonds beschreven :
1 De gemeente stelt vanaf 2016 structureel €200.000 beschikbaar;
2 Het budget is bedoeld voor de ondersteuning van:
– nieuwe culturele festivals en manifestaties;
– nieuwe culturele projecten/producties, zowel door professionals als door amateurs in
Zoetermeer, gericht op creatieve, kunstzinnige en/of cultureel maatschappelijke
ontwikkeling;
– projecten (pilots) die nieuwe verbindingen onderzoeken en bevorderen tussen vraag en
aanbod op het gebied van de kunsten of die een brug slaan tussen de cultuursector en
de rest van de stad. Projecten in de wijken hebben hierbij prioriteit.
3 Het budget wordt alleen ingezet via matchingsconstructies: dat ook andere financiers
geld inleggen is een voorwaarde voor toekenning van geld uit het fonds.
4 Het fonds moet nadrukkelijk een aanjaagfunctie hebben waarmee nieuwe initiatieven van
de grond komen. Er wordt gekeken of dit versterkt kan worden door bijvoorbeeld een
cultuurmakelaar aan te stellen.
Een ander nieuw instrument uit de Toekomstagenda is ook gericht op het versterken van
samenwerking. De gemeente is voornemens een Platform Cultuur Zoetermeer (ook wel
‘doe-platform’ genoemd) op te richten. In het raadsvoorstel staat hierover: “Dit is een
samenwerkingsverband tussen de culturele organisaties dat ervoor zorgt dat de culturele sector de
Toekomstagenda Cultuur samen ten uitvoer brengt en gezamenlijk aan projecten gaat werken.”26 In
de Toekomstagenda is opgenomen dat met het platform de samenwerking kan worden
geïntensiveerd “zowel qua programmering en publieksbenadering als wat betreft bedrijfsvoering
en faciliteiten. De samenwerking kan in zijn algemeenheid leiden tot een aantrekkelijker en efficiënt
georganiseerd cultureel programma, voor een ruim en gedifferentieerd publiek.”27

25
26
27

Bron: Raadsvoorstel Toekomstagenda Cultuur, amateurtheater en stadsmuseum (p.7).
Bron: Raadsvoorstel Toekomstagenda Cultuur, amateurtheater en stadsmuseum (p.7).
Bron: Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p.31).
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4

Regie en samenwerking

In dit hoofdstuk staat het
samenspel tussen de gemeente
en het culturele veld en binnen
het culturele veld zelf centraal.

Onderzoeksvragen:
7 Lukt het de gemeente Zoetermeer om samenwerking tussen culturele organisaties te
stimuleren?
8 Slaagt de gemeente Zoetermeer er in om cultureel ondernemerschap bij
maatschappelijke partners te stimuleren?
9 Lukt het de gemeente om nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur te stimuleren en
te faciliteren?
Toegepaste normen (zie volledige uitwerking in bijlage 1):
5 De gemeente voert adequaat regie met het oog op het stimuleren van samenwerking
tussen maatschappelijke partners, het stimuleren van cultureel ondernemerschap en het
faciliteren van initiatieven uit de samenleving.
6 De gemeente toont zich een goed samenwerkingsspeler. Denk aan: de gemeente is open
en transparant, biedt duidelijkheid over het beleid en de beschikbare middelen, is bereid
invloed te delen en levert zelf een extra inspanning wanneer de situatie daar om vraagt.
Kernbevindingen
1 Tot 2015 verliep de samenwerking tussen de gemeente en het culturele veld stroef. Dit
werd mede veroorzaakt door het gebrek aan duidelijkheid over het gemeentelijk beleid,
de geringe bijdrage van de gemeente aan het faciliteren van constructief overleg en het
ontbreken van voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Mede hierdoor benutte het
culturele veld zelf niet alle kansen voor onderlinge samenwerking.
2 Sinds het najaar van 2014 investeert de gemeente actief in verbetering van de
samenwerking tussen gemeente en het culturele veld. Het goed betrekken van partners
bij het opstellen van de Toekomstagenda heeft nieuwe energie vrijgemaakt. Met de komst
van het Cultuurfonds maakt de gemeente weer actief ruimte voor nieuwe initiatieven. Met
onder andere het Platform Cultuur Zoetermeer en de Stadsgesprekken faciliteert de
gemeente actief het onderlinge overleg.
3 De gemeente is regelmatig nog zoekende naar een passende rol in het samenspel. Het
gemeentebestuur wil graag meer faciliteren en stimuleren en minder reguleren. Soms
lukt dit goed: verschillende culturele organisaties voelen zich gefaciliteerd in hun
cultureel ondernemerschap en bijvoorbeeld bij de bibliotheek heeft dit al resultaat.
Tegelijkertijd zijn er ook organisaties die ervaren dat de gemeente nog te veel reguleert
en daarmee hun ondernemerschap en succesvolle cultuur belemmert.
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4.1

Rol van gemeente in cultuurdomein

Culturele uitingen worden gemaakt en beleefd door inwoners en organisaties in de stad
– niet door de gemeente. Dit is bepalend voor de rol van de gemeente in het
cultuurdomein. In de Toekomstagenda Cultuur stelt de gemeente:
“De vrije tijd is bij uitstek een privédomein, waarin mensen zelf beslissen hoe zij deze tijd
besteden en met wie zij dat doen. De gemeente Zoetermeer faciliteert betrokken organisaties in
het vrijetijdsdomein bij het in stand houden, verbeteren en promoten van het aanbod aan
vrijetijdsvoorzieningen en heeft een actieve rol bij de inrichting van de openbare ruimte en
groen en water in de stad. (…) Inwoners, maatschappelijke organisaties, verenigingen,
onderwijsinstellingen en bedrijven worden uitgenodigd om de beschreven opgaven voor het
28
vrijetijdsdomein samen met het college uit te werken.”
Het gemeentebestuur wil kortom met name faciliteren, stimuleren en samenwerken.
Tegelijkertijd zijn veel culturele organisaties financieel afhankelijk van de subsidies van
de gemeente en wil de gemeente dat die subsidie verantwoord wordt uitgegeven. Naast
faciliteren, stimuleren en samenwerken, is daarom ook een bepaalde mate van reguleren
onvermijdelijk.
In de Toekomstagenda Cultuur is opgenomen dat de gemeente Zoetermeer en de
culturele partners streven naar “duurzame en onderling verplichtende samenwerking, zowel
tussen de gemeente en het culturele veld als tussen de culturele organisaties onderling.”29
Verbetering van de samenwerking moet onder andere als gevolg hebben:
1

“een aantrekkelijker en efficiënt georganiseerd cultureel programma, voor een ruim en
gedifferentieerd publiek.”30 Hierbij gaat het dus zowel om programmatische
samenwerking (aantrekkelijker programma), als om samenwerking op het gebied
van organisatie en bedrijfsvoering (efficiënt georganiseerd programma).
“Het zichtbaar maken, versterken en verbinden van culturele initiatieven ‘van onderop”.31
Het vergroten van het ondernemerschap van culturele instellingen. In het
hoofdlijnenakkoord geeft het college aan: “Wij vragen van culturele instellingen een
ondernemende houding. Daarmee bedoelen wij het verwerven van eigen inkomsten en het
leggen van slimme verbindingen die hen slagvaardiger maken.”32

2
3

4.2

Stimuleren samenwerking binnen culturele veld

Tot 2015 is het de gemeente onvoldoende gelukt om samenwerking tussen culturele
organisaties te stimuleren. Culturele organisaties werkten wel degelijk samen rond
concrete inhoudelijke projecten. Het ontbrak echter aan constructief onderling overleg

28
29
30
31
32

Bron: Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p. 13).
Bron: Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p. 30).
Bron: Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p. 31).
Bron: idem.
Bron: Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 ‘spraakmakend op weg’ (p.9).
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waarbij kansen voor samenwerking op strategisch of bedrijfsvoerings-niveau werden
benut. Dit gebrekkige samenspel werd mede veroorzaakt doordat duidelijkheid over de
gemeentelijke visie ontbrak en de gemeente samenwerking onvoldoende faciliteerde.
1

Het gebrek aan duidelijkheid van de gemeente over de toekomstplannen, leidde tot
onrust en een vorm van verlamming binnen het culturele veld. Uit gesprekken met
de portefeuillehouder en de ambtelijke organisatie komt het beeld naar voren van
een culturele sector die bang was voor eventuele bezuinigingen. Zolang niet
duidelijk was wat de toekomstplannen van de gemeente waren, werd ook door de
33
organisaties zelf niet geïnvesteerd in nieuwe samenwerkingsvormen. Culturele
partners herkennen dit beeld: “In feite is er weinig bezuinigd in Zoetermeer, maar toch was
iedereen er vooral op gericht om de vervorwendheden te behouden en niet naar nieuwe kansen
34
te kijken.”

2

De gemeente hamerde vooral op ‘toename van samenwerking’, maar slaagde er
onvoldoende in om partijen op een positieve manier bij elkaar te brengen. Sinds dit
jaar is hier verbetering in zichtbaar:
– “Er wordt vanuit de gemeente enorm gehamerd op samenwerking – in alle gesprekken
komt dat steevast op tafel. (…) De gemeente moet oppassen dat de druk om samen te
werken niet te geforceerd is. Samenwerken kan succesvol zijn als het een win-win-situatie
is en beide partijen het zien zitten, maar je moet het niet van bovenaf opleggen.”35
– “De gemeente roept al langere tijd dat er meer samengewerkt moet worden. In de vorige
collegeperiode bleef het vooral bij roepen. In elk gesprek werd weer gezegd ‘jullie moeten
samenwerken!’. (…) Nu hanteert de gemeente een betere strategie door het niet alleen
maar hard te roepen, maar actief de condities te creëren waarin samenwerking tot stand
komt. Een mooi voorbeeld zijn de Stadsgesprekken. Dat zijn gesprekken in de stad over
bijvoorbeeld cultuur, welzijn en het sociaal domein waarvoor allerlei organisaties worden
uitgenodigd. Dan hoor je dus het verhaal van andere organisaties, kom je in contact, etc.
Dat werkt veel beter.”36
– De portefeuillehouder sluit zich aan bij deze analyse.37 Hij zet in op het
faciliteren van samenwerking, bijvoorbeeld door het Cultuurplatform op te
starten. Bij het opstellen van de Toekomstagenda en het voorbereiden van de
besluitvorming over het amateurtheater heeft het faciliteren van het overleg
tussen culturele organisaties al goed gewerkt.

Dat het nu beter lukt om samenwerking op strategisch niveau te stimuleren, blijkt uit een
aantal voorbeelden:
– De gemeente heeft aan de bibliotheek duidelijkheid geboden: er is expliciete steun
van de gemeente om de bibliotheek om te vormen tot centrum voor Leren

33
34
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Bron: gesprekken met portefeuillehouder en ambtenaren.
Bron: gesprekken met culturele organisaties.
Bron: gesprekken met culturele organisaties.
Bron: gesprekken met culturele organisaties.
Bron: gesprek met portefeuillehouder.
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–

–

Informeren Beleven. Bovendien faciliteert de gemeente dit door bij het vaststellen
van de Toekomstagenda ook geld vrij te maken voor een projectleider. De
bibliotheek geeft aan dat hierdoor nu hard gewerkt kan worden richting de
toekomst: “In de praktijk heeft dit ook resultaat. De bibliotheek werkt in het nieuwe concept
bijvoorbeeld samen met zo’n 30 organisaties. Concreet voorbeeld is de samenwerking met
stichting Piëzo, waarbij de bibliotheek en Piëzo kijken hoe mensen met een afstand tot de
38
arbeidsmarkt als vrijwilliger kunnen worden ingezet in de bibliotheek.”
Het Stadstheater en Cultuurpodium Boerderij kijken actief naar de mogelijkheden
om samen te werken qua programmering. Eerste resultaat hiervan is dat binnenkort
een band optreedt in het Stadstheater die voorheen altijd bij Cultuurpodium
Boerderij optrad.
Het door de gemeente gefaciliteerde overleg over de toekomst van het
amateurtheater heeft geleid tot duidelijkheid over de toekomst en nauwere
samenwerking tussen CKC, Stadstheater en amateurgezelschappen. Hierbij moet
wel aangetekend worden dat één culturele partner zich kan vinden in de gekozen
oplossing.

Tegelijkertijd zijn betrokkenen er van overtuigd dat er nog veel winst te behalen is:
– Culturele organisaties ervaren dat de gemeente nog actiever de verbinding tussen
verschillende beleidsterreinen kan aanbrengen; bijvoorbeeld als het gaat om de
bijdrage die culturele organisaties kunnen leveren aan leefbaarheid in de wijken.
“Bij de gemeente merk je juist een soort angst om de creatieve sector ook (concreet) te
betrekken in dat soort projecten. Die aansluiting zou vanuit de gemeente best wat actiever
gezocht mogen worden.”
– Met name op het gebied van bedrijfsvoering zouden organisaties nog meer kunnen
samenwerken: “Nu wordt er vooral gekeken naar inhoudelijke samenwerking, maar de
kansen om ook besparingen te realiseren zijn groter bij samenwerking op het gebied van
bedrijfsvoering. Denk aan het geven van BHV-cursus voor de vrijwilligers en medewerkers van
alle instellingen samen; dat is goedkoper dan wanneer iedereen dat zelf moet organiseren. Of
aan het gezamenlijk aannemen van een ICT’er, in plaats van dat iedereen dat ergens moet
inhuren.” 39
– De gemeente is zelf zoekende naar nieuwe mogelijkheden om binnen het
subsidieproces samenwerking te stimuleren. In 2017 zal de gemeente op het gebied
van Zorg & Welzijn al een nieuw subsidiemodel invoeren: “dit is de opgave, schrijf daar
als partijen een plan voor. Alleen de plannen die het beste op de opgave aansluiten, worden
gehonoreerd.”40 Met dit model kan samenwerking gestimuleerd worden – partijen die
met een gezamenlijk plan komen, kunnen meer bieden.
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Bron: gesprekken met culturele organisaties.
Bron: gesprekken met culturele organisaties.
Bron: gesprekken met ambtenaren.
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4.3

Stimuleren initiatieven van onderop

Tot 2015 werd door de gemeente onvoldoende geïnvesteerd (financieel en anderszins) in
het stimuleren en faciliteren van nieuwe initiatieven. Verschillende betrokkenen geven
aan dat initiatiefnemers die zelf goed de weg weten succes konden hebben, maar dat het
ontbrak aan actieve inzet vanuit de gemeente. Sinds 2015 zet de gemeente actiever in op
het stimuleren van nieuw initiatief. Grofweg gaat het hierbij om twee soorten initiatieven:
1

Zoetermeer kent een rijk landschap van kleinere en grotere amateurgezelschappen.
Tot nu toe vinden deze initiatieven echter nog niet altijd goed hun weg naar de
gemeente en binnen de culturele sector. De portefeuillehouder geeft hierover aan:
“Wat nog beter kan is dat de kleine initiatieven ook de weg naar elkaar en de grotere partners
weten te vinden. Vaak zijn partijen van elkaar nog onvoldoende op de hoogte wat ze allemaal
doen en kunnen ze daardoor ook niet op elkaar inspelen.”41 Het Cultuurplatform moet
hiervoor een oplossing bieden, maar daarnaast spreekt de gemeente de grote
partners er ook op aan dat zij actief kleine initiatieven faciliteren. Deze partners
ervaren dit ook als hun rol: “Dat is ook nadrukkelijk de opdracht die bijvoorbeeld het CKC
van de gemeente heeft meegekregen: biedt een plek aan initiatieven uit de stad op het gebied
van kunst in de vrije tijd en cultuur op school. De grote culturele instellingen nemen als het
ware een stukje uitvoering van de gemeente over.”42

2

Naast de amateurgezelschappen zijn er ook (semi-)professionele organisaties die
ideeën hebben voor nieuwe evenementen die bruis creëren in de stad. Voor deze
initiatieven was het tot op heden lastig om de goede weg te vinden binnen de
gemeente Zoetermeer. De ‘historisch’ bepaalde verdeling van de subsidiegelden
bood weinig ruimte en stimulans voor nieuwe partijen (zie ook hoofdstuk 3) en de
grote instellingen werden onvoldoende gestimuleerd om met nieuwe plannen te
komen. Met de oprichting van het Cultuurfonds moet hier verandering in komen.

4.4

Stimuleren cultureel ondernemerschap

In het hoofdlijnenakkoord 2014-2018 vraagt het college om cultureel ondernemerschap:
“Wij vragen van culturele instellingen een ondernemende houding. Daarmee bedoelen wij het
verwerven van eigen inkomsten en het leggen van slimme verbindingen die hen slagvaardiger
maken.”43 Ook in de Toekomstagenda Cultuur wordt hieraan aandacht besteedt. “Cultureel
ondernemerschap heeft primair tot doel het draagvlak en het bereik van een culturele organisatie en
haar activiteiten te verhogen. Een afgeleid doel hiervan is het optimaliseren van de bedrijfsvoering,
wat tot uitdrukking komt in het (waar mogelijk) verhogen van de eigen inkomsten en beperken van
de kosten.”44 Cultureel ondernemerschap gaat dus nadrukkelijk om een combinatie van
inhoud en financiën: hoe kan je als organisatie je activiteiten en bedrijfsvoering zo
vormgeven dat je inhoudelijk en financieel een beter resultaat bereikt?

41
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Bron: gesprek met portefeuillehouder.
Bron: gesprek met culturele organisaties.
Bron: Hoofdlijnenakkoord 2014-2018 ‘spraakmakend op weg’ (p.9).
Bron: Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 (p.17).
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De gemeente is nog zoekende naar een goede manier om cultureel ondernemerschap bij
organisaties te stimuleren. Enerzijds vragen ondernemers om ruimte – oftewel een
faciliterende en stimulerende gemeente die geen belemmeringen opwerpt. Anderzijds
wil de gemeente de regie houden op een rechtmatige en efficiënte besteding van
subsidiebijdragen – oftewel een regulerende gemeente.
1

In het verleden vertaalde de vraag om ondernemerschap zich met name in de
subsidieafspraken. Zo staat in de subsidieafspraken met Cultuurpodium Boerderij
de volgende verplichting opgenomen: “De Boerderij blijft streven naar verdere toename
van het publieksbereik” en “De Boerderij blijft zich inzetten om de exploitatie sluitend te
krijgen, onder meer door het werven van aanvullende middelen bij derden.”45 Culturele
partners merken dat de gemeente in het subsidieproces checkt of er wel voldoende
wordt gedaan om inkomsten te vergaren: “Dat de gemeente cultureel ondernemerschap
verlangt merk je in die zin dat de gemeente wel kritisch kijkt of je voldoende doet om je eigen
broek op te houden. Het is niet alsof je zomaar subsidie krijgt; je moet wel echt laten zien dat
je ook zelf probeert inkomsten te vergaren.”

2

Recent laat de gemeente op verschillende manieren zien dat ondernemerschap
meer actief gefaciliteerd en gestimuleerd wordt. Partners ervaren dit als zeer
positief.
– Faciliteren doet de gemeente bijvoorbeeld bij De Boerderij en de Bibliotheek.
Met de Boerderij wordt bijvoorbeeld meegedacht over de gewenste uitbreiding
van het parkeerterrein en de verbouwing van het podiumcafé; twee mogelijke
investeringen gericht op een beter inhoudelijk en financieel resultaat in de
toekomst. De Bibliotheek krijgt van de gemeente financiële ondersteuning bij
de omvorming tot het Centrum voor Leren Innoveren Beleven.
– Stimuleren doet de gemeente met de oprichting van het Cultuurfonds. Het
fonds is bedoeld als prikkel voor culturele partners om met nieuwe initiatieven
te komen waarvoor ook geld uit andere bronnen wordt gebruikt.

3

Stimuleren van ondernemerschap lukt de gemeente nog niet in alle gevallen.
Verschillende partners geven aan dat zij nog belemmeringen ervaren:
– De gemeente beloont organisaties die nieuwe inkomstenbronnen aanboren
hiervoor nog niet altijd. Een partner geeft aan: “Je hebt het idee dat alles wat je
extra binnenhaalt, linea recta gekort wordt op je subsidie. Op die manier stimuleert de
gemeente niet dat je meer ondernemerschap toont.”46
– Verschillende organisaties geven aan dat ondernemerschap gebaat is bij de
vrijheid om eigen keuzes te maken. De Boerderij heeft bijvoorbeeld de vrijheid
om zelf keuzes maken over een programmering die inhoudelijk
onderscheidend en daarmee ook financieel rendabel is. Andere organisaties
ervaren dat de gemeente zich te veel regulerend bezig houdt met de
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Bron: Beschikking jaarlijkse subsidie Cultuurpodium Boerderij 2014 (p.2).
Bron: gesprekken met culturele organisaties.
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inhoudelijke koers en dat dit belemmerend werkt: “Je zou verwachten dat de
gemeente meer vertrouwt op de inhoudelijke expertise van culturele organisaties om zelf
47
goede keuzes daarin te maken.”

47

Bron: gesprekken met culturele organisaties.
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5

Resultaten

In dit hoofdstuk behandelen
we de resultaten van het
cultuurbeleid van
Zoetermeer.

Onderzoeksvragen:
10 In welke mate bereikt de gemeente Zoetermeer de in het cultuurbeleid de beoogde
resultaten?
Toegepaste normen (zie volledige uitwerking in bijlage 1):
7 Het beleid leidt tot de beoogde resultaten:
– de beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd;
– er is sprake van goede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en
evenementen, maatschappelijke organisaties tonen ondernemerschap en initiatieven
komen tot bloei (zie vorige hoofdstuk).
Kernbevinding:
Het ontbreekt aan zicht op de maatschappelijke effecten die de gemeente Zoetermeer met
het cultuurbeleid realiseert. Wel is er zicht op de uitvoeringsprestaties, zoals de
rapportcijfers voor en bezoekersaantallen van culturele voorzieningen. De gemeente zet er
actief op in om het zicht op maatschappelijke effecten te vergroten.

Resultaten in cijfers
Op basis van de gemeentelijke jaarstukken, omnibusenquêtes en verslagen van culturele
organisaties, ontstaat onderstaand zicht op de resultaten die de afgelopen jaren geboekt
zijn op het gebied van cultuur in Zoetermeer:
– Sinds 2006 is de waardering van de inwoners van Zoetermeer voor de culturele
voorzieningen gestaag toegenomen. Bezoekers zijn met name meer te spreken over
de evenementen in Zoetermeer, Terra Art en Cultuurpodium Boerderij.
– Het aantal evenementen in Zoetermeer is stabiel. Qua prestaties is met name de
bibliotheek een ‘zorgenkindje’: zoals bij veel bibliotheken in het land neemt het
aantal bezoekers, uitleningen en jeugdleden af.
Algemeen
Rapportcijfer inwoners voor culturele
voorzieningen algemeen
% inwoners dat cultuur bezoekt of
beoefent

2006
7,4

2010
7,6

2011
7,7

2012
7,7

2013
7,7

2014
7,8

-

-

-

-

-

78%
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Bibliotheek
Aantal uitleningen
Aantal bezoeken fysiek & digitaal
Aantal jeugdleners
Deelnemers publieksactiviteiten
Deelnemers groepsactiviteiten
Deelnemers participatieactiviteiten
Waardering door bezoekers

2010
7,9

CKC
CKC leerling contacturen
Waardering door cursisten
Waardering door kinderen

2010
7,7
-

Boerderij
Aantal bezoekers totaal
Aantal concerten
Aantal podiumcafés / lokale bands
Waardering door bezoekers

2012
924.075
1.050.206
20.8000
11.473
41.689
17.674
7,9

2011
7,5
7,5

2010
2011
- 47.007
100
57
7,7
7,7

Stadstheater
Aantal professionele voorstellingen
Aantal bezoekers professionele
voorstellingen
Aantal amateur voorstellingen
Aantal bezoekers amateur
voorstellingen
Waardering door bezoekers
Stadsmuseum
Aantal bezoekers
Waardering door bezoekers

2011
7,9

2006
7,1

Overige
Waardering Filmhuis door bezoekers
Waardering Terra Art door bezoekers
Waardering evenementen door bezoekers
Aantal evenementen

2013
854.102
962.637
18.825
11.503
16.320
14.072
7,8

2014
809.713
907.255
18.148
8.468
33.847
15.574
8,0

2012
150.625
7,8
7,5

2013
122.044
7,9
7,4

2014
134.314
7,6
7,5

2012
43.072
108
49
7,7

2013
40.683
100
50
7,8

2014
42.790
98
53
7,9

2010
-

2011
-

2012
263
84.054

2013
234
76.175

2014
244
78.492

-

-

64
10.320

76
12.742

52
15.197

7,9

8,0

7,9

7,9

8,0

2010
6,6

2011
6,7

2012
7.002
6,8

2013
7.254
6,8

2014
12.363
6,8

2010 2011
- 7,5
7,3 7,5
54
51

2012
7,4
6,9
7,5
51

2013 2014
7,5
7,5
7,5
7,5
7,6
7,7
51
51

Zicht op realisatie effecten ontbreekt
Zoals geconstateerd in hoofdstuk 2, bieden de indicatoren uit de jaarrekeningen van de
gemeente nauwelijks zicht op de gerealiseerde effecten. Er wordt vooral gekeken naar
uitvoeringsprestaties; niet naar wat hiermee bereikt is in de samenleving.
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De gemeente wil het zicht op effecten gaan verbeteren. Ambtenaren geven hierover aan:
“In de toekomst wil de gemeente meer gebruik gaan maken van de informatie van instellingen
zelf (denk aan eigen branchebenchmarks) en meer zicht krijgen op de outcome oftewel
maatschappelijke effecten. Een concrete pilot op dit gebied wordt nu opgestart.
Onderzoeksbureau Panteia gaat voor de bibliotheek de outcome meten van een project gericht
op taalachterstanden. Dan wordt dus niet langer gemonitord hoeveel mensen hebben
deelgenomen, maar gaat het om vragen als zijn die mensen ook zelfredzamer geworden? De
48
bedoeling is om dat na de pilot breder uit te gaan rollen.”

48

Bron: gesprekken met ambtenaren.

30

6

Sturing en controle door de raad

In dit hoofdstuk staat de
sturende en controlerende rol
van de raad centraal.

Onderzoeksvragen:
11 In hoeverre beschikt de raad over tijdig over de relevante informatie om het beleid te
kunnen controleren en eventueel bij te sturen?
12 In hoeverre toont de raad initiatief door regie te nemen op de informatievoorziening,
actief bij te sturen en politieke knopen door te hakken?
Toegepaste normen (zie volledige uitwerking in bijlage 1):
8 De raad wordt dankzij goede informatievoorziening in staat gesteld om invulling te geven
aan zijn kaderstellende en controlerende rol.
9 De raad geeft actief invulling aan de kaderstellende en controlerende rol:
a de raad maakt politieke keuzes;
b de raad stuurt bij als resultaten tegen blijken te vallen;
c de raad vraagt actief om informatie wanneer deze niet toereikend is.
Kernbevindingen
1 De raad heeft in 2015 actief kaders gesteld en politieke keuzes gemaakt op het gebied van
cultuur.
2 De raad en het college worstelen met de onderlinge rolverdeling: wat zijn politiek
relevante vraagstukken waarop de raad kaders moet stellen en wat is politiek relevante
informatie die de raad moet hebben om het college te controleren. De zoektocht spitst
zich toe op de vraag: gaat de raad enkel over de kaders op hoofdlijnen kan de raad zich
ook uitspreken over uitvoeringsvraagstukken of de situatie bij individuele organisaties?

Raad stelt actief kaders
De raad geeft actief invulling aan de kaderstellende rol. Nadat lange tijd geen knopen
zijn doorgehakt over een aantal cruciale dossiers (denk aan amateurtheater), is recent
duidelijkheid geboden. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een aantal heldere
voorbereidende notities waarin verschillende alternatieven waren uitgewerkt. Hiermee is
de raad ook goed in stelling gebracht om keuzes te maken.49

49

Zie de stukken ‘Advies Fons Bruins inzake amateurtheater Zoetermeer’ en ‘Museale
functie Zoetermeer; toekomstvisie en scenario’s’.
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Het onderwerp cultuur heeft in het verleden nooit een zeer hoge prioriteit gehad in de
Zoetermeerse politiek. Verschillende partners geven aan dat cultuur de afgelopen jaren
meer is gaan leven. Dit blijkt ook uit het grote aantal moties en amendementen dat is
ingediend bij de recente behandeling van de Toekomstagenda Cultuur.

Zoektocht naar het niveau van kaderstelling en controle
Raad en college worstelen met de onderlinge rolverdeling: wat zijn politiek relevante
vraagstukken waarop de raad kaders moet stellen en wat is politiek relevante informatie
die de raad moet hebben om het college te controleren?
Het college wil naar een ‘taakverdeling’ toe waarbij de raad meer op ‘hoofdlijnen’ stuurt.
Idee is dat de raad zich met name uitspreekt over de te bereiken effecten en het daarvoor
beschikbare budget. Zo is in het Raadsvoorstel over de Nota Vrije Tijd aangegeven: “Zoals
gezegd ziet het college het invullen van de opgaven met de partners en de inwoners als haar
uitvoerende taak. De gemeenteraad stelt met voorliggend besluit de inhoudelijke randvoorwaarden
vast en met de programmabegroting de financiële randvoorwaarden. Met uitvoeringsplannen en –
notities geeft het college inzicht aan de raad hoe de uitvoering wordt aangepakt.”
De wens om de raad meer op hoofdlijnen te betrekken, blijkt ook uit de nieuwe opzet van
de programmabegroting en jaarrekening. Financiële stromen zijn hierin op een meer
geaggregeerd niveau weergegeven dan voorheen. Waar de raad eerst nog zicht kreeg op
een groot aantal subdoelen en prestatie-indicatoren, is het zicht nu beperkt tot enkele
maatschappelijke effecten en effectindicatoren.
P&C-cyclus op hoofdlijnen
Een vergelijking tussen de programmabegrotingen 2013 en 2016 leert dat de gemeenteraad
nu meer op hoofdlijnen stuurt dan voorheen.
– In 2013 is er nog sprake van een apart programma ‘kunst, cultuur en bibliotheek’. Het
programma biedt zicht op wat de gemeente gaat doen in het kader van de zes subdoelen
(zie bijlage 3) en ook wat er per subdoel aan baten en lasten worden verwacht.
– In 2016 is er één programma ‘Vrije tijd’, waarin het naast cultuur bijvoorbeeld ook over
sport gaat. Het financiële zicht is beperkt tot de totale lasten voor de twee doelstellingen
‘bevorderen bruis’ en ‘bevorderen laagdrempelige toegankelijke culturele en
sportvoorzieningen’.
In de praktijk stuurt en controleert de raad niet enkel op de zogenaamde ‘hoofdlijnen’.
De moties die de raad indient bij het vaststellen van de Toekomstagenda gaan vrijwel
uitsluitend over uitvoeringskwesties bij specifieke organisaties. Zo wordt het college
gevraagd het onderzoek naar de huisvesting van Terra Art ‘zo spoedig mogelijk te
starten’, een gebruikersoverleg in te stellen bij het CKC en zich in te spannen om de
plannen van de Boerderij te realiseren.
Dat de raad zich wil uitspreken over individuele situaties, wordt mede verklaard door de
ongrijpbaarheid van de huidige ‘hoofdlijnen’. Tekenend is het terugsturen van de Nota
Vrije Tijd door de raad omdat deze te abstract is. Het lukt de gemeente nog niet om de
hoofdlijnen voldoende concreet te maken. Zie ook de constatering in hoofdstuk 2 dat het
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op het gebied van cultuur nog ontbreekt aan een concrete en evalueerbare uitwerking
van de gewenste effecten.
Raad en college zijn zich bewust van de worsteling omtrent de onderlinge rolverdeling en
het goed sturen en controleren door de raad. Mede op verzoek van de raad heeft het
college enkele werksessies georganiseerd om samen in gesprek te gaan over goede
effectindicatoren waarop de raad kan sturen. Vanwege geringe belangstelling hiervoor
vanuit de raad, zijn deze sessies uiteindelijk afgelast. Tegelijkertijd geven raadsleden in
een interview aan dat deze sessies eigenlijk wel nodig zijn: het is voor hen namelijk nog
steeds onduidelijk is op basis van welke indicatoren de raad het succes van het
50
cultuurbeleid gaat beoordelen.

50

Bron: gesprekken met raadsleden, portefeuillehouder en ambtenaren.
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Bijlage 1 Evaluatiekader
Evaluatiemodel
Het evaluatiemodel vormt het roer op het onderzoek en laat zien dat we focussen op drie
blokken: de voorwaarden voor succesvol cultuurbeleid, de resultaten van het
Zoetermeerse cultuurbeleid en de sturing en controle door de raad.

Figuur 1.1: Evaluatiemodel

Normenkader
Onderstaande normen liggen ten grondslag aan het evaluatiemodel.
A1 Evalueerbaar en resultaatgericht beleid
1
De gemeente heeft goed zicht op de opgave:
– de huidige situatie op het gebied van cultuur in Zoetermeer in termen van
bijvoorbeeld het aanbod van culturele voorzieningen en evenementen, de
cultuurparticipatie door verschillende groepen en de financiële stromen die
hiermee gemoeid zijn;
– het verschil tussen de huidige situatie en de door de gemeente en bewoners
gewenste situatie op het gebied van cultuur.
2

De gemeente heeft heldere, evalueerbare en resultaatgerichte doelen op het gebied
van cultuur geformuleerd. Met evalueerbaar bedoelen we dat doelen specifiek,
meetbaar en tijdgebonden zijn: achteraf is vast te stellen of de doelen behaald zijn.
Met resultaatgericht bedoelen we dat de doelen zoveel mogelijk zijn gericht op
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maatschappelijke effecten: de gemeente spreekt zicht uit over wat bereikt moet
worden in de samenleving en niet slechts over welke middelen ingezet gaan worden.

Figuur 1.2: Sturen op maatschappelijke effecten: de prestatieladder
A2 Uitvoering en inzet van instrumenten
3 De gemeente zet instrumenten in die aansluiten bij de gestelde doelen en beoogde
effecten.
– Er is sprake van coherente samenhang tussen de gestelde doelen en de
middelen en instrumenten die de gemeente inzet.
– Er is sprake van integrale uitvoering van het cultuurbeleid: vanuit een heldere
overkoepelende visie worden instrumenten en middelen zo ingezet dat er
synergie ontstaat (de verschillende instrumenten en middelen hangen niet als
‘los zand’ aan elkaar).
4

De gemeente evalueert regelmatig de inzet van instrumenten en middelen en stelt
zonodig de eigen inzet bij.

A3 Adequate regie en samenwerking
5 De gemeente voert adequaat regie met het oog op het stimuleren van
samenwerking tussen maatschappelijke partners, het stimuleren van cultureel
ondernemerschap en het faciliteren van initiatieven uit de samenleving. De
gemeente:
– heeft overzicht over alle actoren die een bijdrage leveren aan cultuur in
Zoetermeer, inclusief de aard en omvang van die bijdrage;
– is consequent met relevante actoren in gesprek en betrekt hen bij visievorming
en het uitwerken van beleid;
– is in staat om actoren te mobiliseren, te enthousiasmeren en aan elkaar te
koppelen;
– zet instrumenten en subsidies zo in dat samenwerking en ondernemerschap
gestimuleerd worden;
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–

heeft een open houding en maakt actief duidelijk waar initiatiefnemers terecht
kunnen met vragen.

6

De gemeente toont zich een goed samenwerkingsspeler. Denk aan: de gemeente is
open en transparant, biedt duidelijkheid over het beleid en de beschikbare
middelen, is bereid om invloed te delen en levert ook zelf een extra inspanning
wanneer de situatie daar om vraagt.

B
7

Resultaten: effectief cultuurbeleid
Het beleid leidt tot de beoogde resultaten:
– de beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd;
– er is sprake van goede samenwerking tussen maatschappelijke organisaties en
evenementen, maatschappelijke organisaties tonen ondernemerschap en
initiatieven komen tot bloei.

C
8

Sturing en controle door de raad
De raad wordt in staat gesteld om invulling te geven aan zijn kaderstellende en
controlerende rol. Zo krijgt de raad voldoende informatie die zicht biedt op
cultuuraanbod en -participatie, het succes van de ingezette instrumenten en de
belangrijkste politieke keuzevraagstukken.

9

De raad geeft actief invulling aan de kaderstellende en controlerende rol:
a de raad maakt politieke keuzes;
b de raad stuurt bij als resultaten tegen blijken te vallen;
c de raad vraagt actief om informatie wanneer deze niet toereikend is.
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Bijlage 2 Bronnen- en respondentenlijst
Schriftelijke bronnen
Algemeen
Gemeente Zoetermeer, Programmabegroting 2015-2018, 2014.
Gemeente Zoetermeer, Programmabegroting 2014-2017, 2013.
Gemeente Zoetermeer, Programmabegroting 2013-2016, 2012.
Gemeente Zoetermeer, Programmabegroting 2012-2015, 2011.
Gemeente Zoetermeer, Programmabegroting 2011-2014, 2010.
Gemeente Zoetermeer, Jaarstukken 2014, 2015.
Gemeente Zoetermeer, Jaarstukken 2013, 2014.
Gemeente Zoetermeer, Jaarstukken 2013, 2013.
Gemeente Zoetermeer, Jaarstukken 2013, 2012.
Gemeente Zoetermeer, Hoofdlijnenakkoord 2014-2018, Spraakmakend op weg, 2014.
Gemeente Zoetermeer, Collegeprogramma 2010-2014, Samen werken aan een
toekomstgericht Zoetermeer, 2010.
BMC Advies, Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 Gemeente Zoetermeer, maart 2015.
Gemeente Zoetermeer, Raadsvoorstel betreffende toekomstagenda Cultuur,
amateurtheater en Stadsmuseum, 9 april 2015.
Gemeente Zoetermeer, Notulen van de raadsvergadering van maandag 18 mei 2015
betreffende Cultuuragenda, 2015.
Gemeente Zoetermeer, Overzicht subsidies kunst en cultuur 2013, 2014 en 2015, 2015.
Gemeente Zoetermeer, Startnotitie Cultuurnota 2010-2013, mei 2009.
Gemeente Zoetermeer, Raadsvoorstel ‘Zoetermeer Centraal, Stadsforum van de 21e eeuw,
januari 2011.
Gemeente Zoetermeer, Vastgoednota 2013, 2014.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen motie Plek zoeken voor HGOS, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen motie Terra, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen motie Nieuwe evenementennota 2016, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen motie Bevordering cultuurparticipatie, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen motie Gebruikersoverleg CKC Partners, 18 mei
2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen motie Cultuurpodium De Boerderij, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen motie Eigenheid binnen CKC, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen motie Aanbevelingen van onderzoek Schuimend
vuil, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen amendement Cultuurfonds goed geregeld, 18 mei
2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen amendement Meerjarige subsidies onder
voorwaarden mogelijk, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Aangenomen amendement Samenspraak bij kunst in de
openbare ruimte, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Nota Vrije tijd in Zoetermeer. Beleven, ontwikkelen en
ontmoeten, 2015.
Gemeente Zoetermeer, Raadsvoorstel Uitgangspuntennotitie Vrije Tijd, mei 2014.
Gemeente Zoetermeer, Raadsvoorstel Nota Vrije tijd, maart 2015.

37

Floravontuur, Notitie m.b.t. Bruis in Zoetermeer, 2014.
Gemeente Zoetermeer, Openbaar Subsidieregister Zoetermeer 2014, 2015.
Gemeente Zoetermeer, overzicht kosten en baten cultureel vastgoed, 2015.
Gemeente Zoetermeer, Geamendeerd raadsbesluit Toekomstagenda Cultuur,
amateurtheater en Stadsmuseum, 18 mei 2015.
Gemeente Zoetermeer, Programmabegroting 2016-2019, 2015.
Gemeente Zoetermeer, Advies Fons Bruins inzake amateurtheater Zoetermeer, 2015.
BMC Advies, Museale functie Zoetermeer: toekomstvisie en scenario’s, 2015.
Gemeente Zoetermeer, Omnibusenquête 2010; deelrapport cultureel aanbod, januari
2011.
Gemeente Zoetermeer, Omnibusenquête 2011; deelrapport cultureel aanbod, februari
2012.
Gemeente Zoetermeer, Omnibusenquête 2010; deelrapport cultureel aanbod, april 2013.
Gemeente Zoetermeer, Omnibusenquête 2013 deelrapport cultureel aanbod, januari
2014.
Gemeente Zoetermeer, Omnibusenquête 2014; deelrapport cultureel aanbod, januari
2015.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Indexeren en wijziging subsidies welzijn en
cultuur 2013-2015, 8 mei 2014.
Gemeente Zoetermeer, Stadsessay Stad van pioniers en vernieuwers!, 2015.
Stadsmuseum
Stadsmuseum, subsidieaanvraag 2015, 30 april 2014.
Stadsmuseum, subsidieaanvraag 2014, 30 mei 2013.
Stadsmuseum, subsidieaanvraag 2013, 30 mei 2012.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2015, 23 december 2014
Gemeente Zoetermeer, vaststellingsbeschikking subsidie 2014, 15 september 2015.
Gemeente Zoetermeer, beschikking jaarlijkse subsidie 2013, 19 december 2012.
Stadsmuseum, Jaarplan 2015, geen datum.
Stadsmuseum, Bestuursverslag 2014, geen datum.
Stadsmuseum, Jaarplan 2013, 16 juli 2012.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2014, 23 december 2013.
Stadsmuseum, Aanbiedingsbrief jaarplan 2015, 26 mei 2014.
Stadsmuseum, Subsidieaanvraag 2016/Jaarrekening 2014, 1 mei 2015.
Stadsmuseum, Afwegingsformulier subsidie 2014, 19 juni 2013.
Stadsmuseum, Afwegingsformulier vaststelling subsidie 2014, geen datum.
Stadsmuseum, Afwegingsformulier subsidie 2013, geen datum.
Stadsmuseum, Afwegingsformulier jaarlijkse subsidie 2013, 28 mei 2014.
Stadsmuseum, begroting bij subsidieaanvraag 2014, geen datum.
Stadsmuseum, Eerste halfjaarverslag 2015, geen datum.
Stadsmuseum, Jaarrekening 2014, 16 april 2015.
Stadsmuseum, prestatiegegevens 2014, juli 2013.
Stadsmuseum, Jaarverslag 2014, 6 maart 2015.
Stadsmuseum, Tussentijdse rapportage 2014, 30 juli 2014.
Gemeente Zoetermeer, vaststellingsbeschikking subsidie 2013, 4 augustus 2014.
Stadsmuseum, Jaarverslag 2013, 26 mei 2014.
Stadsmuseum, verkorte jaarrekening 2013, 21 juli 2014.
Stadstheater
Stadstheater, Halfjaarcijfers 2015, 30 juni 2015.
Gemeente Zoetermeer, vaststellingsbeschikking jaarlijkse subsidie 2013, 9 september 2014.
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Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2015, 23 december 2014.
Stadstheater, aanbiedingsbrief subsidieaanvraag 2015, 28 april 2014.
Stadstheater, Halfjaarcijfers 2015, 31 juli 2015.
Stadstheater, Begroting 2014, 31 mei 2013.
Stadstheater, Begroting 2013, 31 mei 2012.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2014, 23 december 2013.
Stadstheater, Eerste indicatie resultaat 2014, 28 januari 2014.
Stadstheater, Jaarverslag 2014, geen datum.
Stadstheater, Plan van aanpak bij aanvraag 2014, 24 januari 2014.
Stadstheater, Subsidieaanvraag 2015, geen datum.
Stadstheater, Jaarbericht 2013, 28 april 2014.
Stadstheater, Voorlopige jaarcijfers 2013, 7 februari 2014.
Gemeente Zoetermeer, vaststellingsbeschikking jaarlijkse subsidie 2014, 17 juli 2015.
CKC
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2015, 24 december 2014.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2014, 20 december 2013.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2013, 19 december 2012.
CKC, Definitieve aanvraag subsidie 2015, 30 mei 2014.
CKC, Definitieve aanvraag subsidie 2014, 29 juli 2013.
CKC, Definitieve aanvraag subsidie 2013, 31 mei 2012.
CKC, Aanvraag voorschot 2013, 29 juli 2013.
CKC, Subsidieaanvraag 2014, geen datum.
Gemeente Zoetermeer, aanvullende beschikking jaarlijkse subsidie 2014, 24 februari 2014.
Gemeente Zoetermeer, Vaststellingsbeschikking jaarlijkse subsidie 2014, 7 september 2015.
Gemeente Zoetermeer, vaststellingsbeschikking jaarlijkse subsidie 2013, 27 november 2014.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking incidentele bijdrage 2013, 24 februari 2014.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking eenmalige subsidie 2013, 24 januari 2013.
CKC, Verantwoording alle subsidies 2013, 13 mei 2014.
CKC, Aanbiedingsbrief verantwoording subsidies 2014, 24 april 2015.
CKC, Afwegingsformulier subsidie 2014, geen datum.
CKC, afwegingsformulier verantwoording 2014, geen datum.
CKC, Begeleidende brief definitieve subsidieaanvraag 2015, 30 mei 2014.
CKC, Aanvraag vaststelling subsidies 2014, 24 april 2015.
CKC, Aanvraag vaststelling subsidies 2013, 25 april 2014.
CKC, prestatiecijfers 2014, geen datum.
e
CKC, 4 kwartaalrapportage 2014, geen datum.
CKC, Aanvraag jaarlijkse subsidie 2015 en jaarplan, geen datum.
CKC, Jaarverslag 2014, geen datum.
e
CKC, 2 kwartaalrapportage 2015 en meerjarenbegroting 2016-2019, 15 juli 2015.
CKC, Halfjaarrapportage 2015, 16 juli 2015.
CKC, Begeleidende brief halfjaarrapportage 2015, 16 juli 2015.
e
CKC, 3 kwartaalrapportage 2014, 6 december 2014.
e
CKC, 1 kwartaalrapportage 2014, 9 juni 2014.
CKC, halfjaarlijkserapportage en prognose 2013, 29 juli 2013.
CKC, Halfjaarrapportage 2014, 23 juli 2014.
e
CKC, 4 kwartaalrapportage 2013, 10 maart 2014.
e
CKC, 3 kwartaalrapportage 2013, 28 november 2014.
Bibliotheek
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2015, 22 december 2014.
Gemeente Zoetermeer, Vaststellingsbeschikking jaarlijkse subsidie 2014, 29 juli 2015.
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Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2013, 19 december 2012.
Gemeente Zoetermeer, Vaststellingsbeschikking jaarlijkse subsidie 2013, 30 juli 2014.
Gemeente Zoetermeer, Indienen subsidieaanvraag 2013 en bezuinigen op subsidie, 25 april
2012.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2014, 23 december 2013.
Bibliotheek, Subsidieaanvraag 2015, 7 mei 2014.
Bibliotheek, Subsidieaanvraag 2014, 31 mei 2013.
Bibliotheek, Subsidieaanvraag 2013, 4 juni 2012.
Gemeente Zoetermeer, aanvraag vorming voorzieningen, 23 december 2014.
Gemeente Zoetermeer, aanvraag vorming voorzieningen, 23 december 2014.
Bibliotheek, Afwegingsformulier subsidieaanvraag 2013, 21 september 2012.
Bibliotheek, Afwegingsformulier subsidieaanvraag 2014, geen datum.
Bibliotheek, Afwegingsformulier subsidieaanvraag 2015, geen datum.
Bibliotheek, Managementrapportage januari tm juni 2015, 30 juli 2015.
Bibliotheek, Managementrapportage januari tm juni 2014, juli 2014.
Bibliotheek, Managementrapportage januari tm juni 2014, juli 2014.
Bibliotheek, Managementrapportage januari tm juni 2013, juli 2013.
Bibliotheek, beknopt jaaroverzicht 2014, januari 2015.
Bibliotheek, beleidsjaarrekening 2014, 31 maart 2014.
Bibliotheek, Projectsaldi per 31-12-2014, 30 januari 2015.
Bibliotheek, Afwegingsformulier 2014, geen datum.
Bibliotheek, Afwegingsformulier jaarlijkse subsidie 2014, geen datum.
Bibliotheek, Verantwoording subsidie 2013, 1 april 2014.
Bibliotheek, Voorwerk verantwoording 2013, geen datum.
Cultuurpodium de Boerderij
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2015, 22 december 2014.
Gemeente Zoetermeer, Vaststellingsbeschikking jaarlijkse subsidie 2014, 22 september 2015.
Gemeente Zoetermeer, Vaststellingsbeschikking jaarlijkse subsidie 2013, 23 juli 2014.
De Boerderij, Subsidieaanvraag 2015, 1 mei 2014.
De Boerderij, Subsidieaanvraag 2014, mei 2013.
De Boerderij, Subsidieaanvraag 2013, mei 2012.
Gemeente Zoetermeer, Beschikking jaarlijkse subsidie 2014, 23 december 2013.
Gemeente Zoetermeer, beschikking jaarlijkse subsidie 2013, 19 december 2012.
Gemeente Zoetermeer, Afweging aanvraag 2015, geen datum.
Gemeente Zoetermeer, Afwegingsformulier 2014, september 2015.
Gemeente Zoetermeer, Afwegingsformulier 2013, geen datum.
Gemeente Zoetermeer, Afweging en verantwoording 2013, geen datum.
De Boerderij, Tussentijdse rapportage januari tm juni 2014, geen datum.
De Boerderij, Tussentijdse rapportage januari tm juni 2015, geen datum.
De Boerderij, Tussentijdse rapportage januari tm juni 2013, geen datum.
De Boerderij, Financiele tussentijdse rapportage 2013, september 2013.
De Boerderij, Jaarverslag 2013, geen datum.
De Boerderij, Jaarverslag 2014, geen datum.
De Boerderij, Jaarrapport 2014, geen datum.
De Boerderij, Jaarrapport 2013, geen datum.
De Boerderij, financieel overzicht tm december 2013, geen datum.
De Boerderij, Ingeboekte tussentijdse rapportage 2015, september 2015.
De Boerderij, Financieel overzicht tm maart 2015, 31 maart 2015.
De Boerderij, Aanbiedingsbrief aanvraag 2013, mei 2012.
De Boerderij, Beknopt inhoudelijk verslag 2013, geen datum.
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De Boerderij, voorwerk afrekening 2013, geen datum.

Respondenten
Dhr/mevr,
Naam
Voorletter(s) respondent

Functie

Organisatie

Dhr. G.

Hendriks

Bibliotheek Zoetermeer

Dhr. T.
Dhr. A.

Sandfort
Verstegen

Unitmanager
Publieksdiensten
Directeur
Directeur

Mevr. M.
Mevr. J.
Mevr. Y.

Van Driel
Bakkers
Bink

Mevr. C.
Dhr. R.
Dhr. K.

Hensen
Paalvast
Ritsema van Eck

Dhr. M.

Schutgens

Mevr. S.

Van Schaik

Mevr. C.
Mevr. H.

Walther
Wortel

Dhr. P.

Vianen

Directeur
Gemeenteraadslid D66
Gemeenteraadslid Zó!
Zoetermeer
Commissielid CDA
Wethouder
Teammanager afdeling
Samenleving
Teammanager
vastgoedregie binnen het
vastgoedbedrijf
Senior netwerkregisseur
Vrije Tijd
Gemeenteraadslid PvdA
Gemeenteraadslid Lijst
Hilbrand Nawijn
Voorzitter

Mevr. J.

Van der Ploeg

Directeur

Dhr. S
Mevr. N.

Ruggenberg
Vinke

Zakelijk directeur
Directie

CKC
Cultuurpodium
Boerderij
Floravontuur
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer

Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer
Gemeente Zoetermeer
Muziekvereniging
Kunst en Vriendschap
Stadsmuseum
Zoetermeer
Storytellers
Terra Art Projects
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Bijlage 3 Reconstructie Cultuurbeleid 2011-2014
Op basis van coalitie-akkoord 2010 en programmabegrotingen 2011 t/m 2014
Maatschappelijk effect:
het creëren van een gezonde samenleving waarin jong en oud meedoet en kansen krijgt, door een rijk, gevarieerd en toegankelijk aanbod van onder andere
cultuur. Daarom gaat het in de eerste plaats om het creëren van een veelzijdig en kwalitatief goed cultuuraanbod voor een breed publiek. Daarbij is zowel de
receptieve cultuurdeelname (kijken, luisteren naar voorstellingen, concerten, exposities) als de actieve deelname (zelf doen en maken) van belang.

Subdoel 1:
Versterking van een aantrekkelijke
woonomgeving.

Subdoel 2: Laagdrempelige toegang tot
cultuur, kennis en informatie
voor iedereen, door een vraaggerichte
bibliotheek en mediabeleid.

Subdoel 3:
actieve cultuurdeelname,
talentontwikkeling

Indicator: Aantal evenementen

Indicator: prestatieindex bibliotheek (aantal
bezoekers, leners, %volwassen leners, %jeugdige
leners, aantal uitleningen, aantal bezoekers site).

Middelen/acties
1. Via Stichting Floravontuur stimuleren en
organiseren van 6 grote en 45 kleinere
evenementen.
2. Stadspromotie activiteiten.
3. Uitvoering geven aan de Evenementennota
4. Opstellen evenementenkalender.

Middelen/acties:
1. Verlenen van subsidie aan de bibliotheek op
basis van prestatieafspraken. Uitvoering van de
bibliotheekvernieuwing op basis van het
vastgestelde bedrijfsplan.
2. Uitvoeren van de Mediawet en subsidiëren van de
lokale omroep Zfm.

Middelen/acties:
1. Subsidiëren van het CKC.
2. Bieden van een breed samengesteld
cultuureducatief aanbod
3. Onderzoek financiering cultuurmakelaar.
4. Uitvoeren Programmafonds Cultuurparticipatie
5. Subsidiëren van Amateurkunst.

Subdoel 4:
Versterking van het culturele klimaat in
Zoetermeer, receptieve cultuurdeelname

Subdoel 5:
Behoud cultuurhistorische waarde van de stad

Subdoel 6:
Beschikbaar stellen van sociaal culturele
gebouwen

Indicator: Prestatieindex aanbod cultuur (bezoekers
stadsmuseum, bezoekers stadstheater, bezoekers
De Boerderij, aantal kunstopdrachten).

Indicator: prestatieindex cultuurbehoud
(uitvoering onderhoudsplan beeldende kunst,
verstrekking subsidie aan Historisch Genootschap)

Indicator: aantal beheerde gebouwen

Middelen/acties:
1. Subsidiëren Historisch Genootschap Oud
Soetermeer
2. Onderhouden van beeldende kunst openbare
ruimte
3. Uitvoeren van het monumentenbeleid

Middelen/acties:
1. Beheer van 53 sociaal culturele gebouwen,
onderverdeeld in 12 culturele
accommodaties en 41 sociaal
maatschappelijke accommodaties.

Middelen/acties
1. Realiseren van een stadsforum
2. Realiseren nieuw theater amateurgezelschappen
3. Subsidiëren Boerderij, Stadstheater, Stadsmuseum,
exposities en evenementen beeldende kunst.
4. Uitbreiding van atelier- en expositieruimte.
5. Toepassen van de percentageregeling beeldende
kunst in de openbare ruimte

Indicator: prestatieindex aanbieders cultuurparticipatie (leerlingcontacturen CKC, bereik
educatieve activiteiten basisscholen en VO,
aantal voorstellingen amateurkunst)
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Bijlage 4 Samenvatting Cultuurbeleid vanaf 2015
Op basis van het Stadsessay, de Nota Vrije Tijd, de Toekomstagenda Cultuur en programmabegroting 2016.

Strategische kernkwaliteit 1:

Strategische kernkwaliteit 2:

Stad van de aantrekkelijke woongebieden

Stad van de vrijetijdseconomie

Maatschappelijk effect:
Een uitnodigend en kwalitatief goed vrijetijdsklimaat zorgt voor een bruisend stedelijk leven en draagt bij aan (de toename van) een gezonde leefstijl,
ontplooiing en ontspanning van inwoners, en biedt kansen voor maatschappelijke participatie en voor verbondenheid met en van maatschappelijke
organisaties, verenigingen, onderwijsinstellingen en bedrijven. Kortom, Zoetermeerders moeten van alles in de stad kunnen beleven, zich ook in hun vrije
tijd kunnen ontwikkelen en elkaar, organisaties, instellingen en bedrijven kunnen ontmoeten

Subdoel 1:
De aanwezigheid van (kwalitatief goede)
voorzieningen en evenementen zorgt ervoor dat
mensen iets kunnen beleven, maken
Zoetermeer aantrekkelijk om in te wonen en te
bezoeken en voor bedrijven aantrekkelijk om
zich er te vestigen. Dat er voldoende te beleven
is, zorgt voor bruis in de stad.

Subdoel 2:
Zoetermeer vindt het belangrijk dat haar
inwoners zich kunnen ontwikkelen, zodat zij
verder komen in hun leven en kansen kunnen
grijpen. Mensen zijn beter in staat om mee te
(blijven) doen als zij hun talenten kunnen
ontplooien.

Subdoel 3:
Ontmoeten is een voorwaarde om de
samenhang tussen mensen tot stand te
brengen en kan individuen helpen om
verder te komen in het leven. Het sociale
netwerk van mensen kan door ontmoeting
worden vergroot en versterkt.

Indicatoren: Waardering inwoners voor culturele voorzieningen en het % inwoners dat cultuur bezoekt of beoefent.
Middelen/acties
1. Oprichting Cultuurfonds

Middelen/acties:
1. Verankering cultuureducatie in PO en VO
2. Doorontwikkeling bibliotheek naar Centrum LIB
3. Uitvoeren toekomstscenario Stadsmuseum
4. Huisvesting HGOS
5. Bibliotheek op school
6. Aandacht voor atelierruimte

Middelen/acties:
1. Doorontwikkelen CKC en partners
2. Structurele locatie Terra aan de Dorpsstraat
3. Ontwikkeling culturele karakter Dorpsstraat
4. Kunst in de openbare ruimte
5. Huisvesting Filmhuis in het Stadstheater
6. Doorontwikkeling Baztille complex
7. Verbouw en uitbreiding podiumcafé De
Boerderij + uitbreiding parkeervoorziening

Randvoorwaaren: Verbeteren gezamenlijke marketing, invoeren meerjarig subsidiekader, oprichten van een Platform Cultuur Zoetermeer (doe-platform)
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Bestuurlijke nota

Inleiding
De rekenkamercommissie heeft in haar jaarplan voor 2015 gemeld alsnog een onderzoek uit te
voeren naar het cultuurbeleid van de gemeente. Op 18 mei 2015 heeft de raad de Toekomstagenda
Cultuur 2015-2018 vastgesteld. Daarmee is voor de gemeente een nieuwe fase ingetreden, waarin
voor het eerst in jaren sprake is van een fundament voor een samenhangend cultuurbeleid.
Het rapport van de rekenkamercommissie bevat deels een analyse van dat nieuwe fundament, maar
ook de bevindingen omtrent het (hoofdzakelijk impliciete) Zoetermeerse cultuurbeleid uit de
voorafgaande jaren. Oogmerk van het onderzoek was:
zicht bieden op de doelen, instrumenten, middelen, uitvoering en resultaten van het Zoetermeerse
cultuurbeleid en inzichtelijk maken in welke mate de gemeente Zoetermeer invulling geeft aan de
voorwaarden voor succesvol cultuurbeleid.
Deze hoofdvraag is onderverdeeld in de volgende subvragen:
A1: Cultuurbeleid
1. Heeft de gemeente zicht op de maatschappelijke opgave die voorligt op het terrein van
cultuur?
2. Wat zijn de doelen van het cultuurbeleid en bieden die voldoende richtpunten voor de
uitvoering?
A2: Uitvoering en inzet van instrumenten
3. Waaruit bestaat het ondersteunen van culturele verenigingen en initiatieven door de
gemeente Zoetermeer?
4. Welk afwegingskader gebruikt de gemeente Zoetermeer bij de besluitvorming over deze
ondersteuning?
5. Welke bedragen zijn per vereniging, organisatie, instelling of evenement daarmee op
jaarbasis gemoeid? Gaat het hierbij enkel om directe subsidies of ook indirecte subsidies via
bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van vastgoed?
6. Evalueert de gemeente Zoetermeer de inzet van de eigen instrumenten en vindt naar
aanleiding daarvan bijstelling plaats?
A3: Regie en samenwerking
7. Lukt het de gemeente Zoetermeer om samenwerking tussen culturele organisaties te
stimuleren?
8. Slaagt de gemeente Zoetermeer er in om cultureel ondernemerschap bij maatschappelijke
partners te stimuleren?
9. Lukt het de gemeente om nieuwe initiatieven op het gebied van cultuur te stimuleren en
faciliteren?
B: Resultaten
10. In welke mate bereikt de gemeente Zoetermeer de in het cultuurbeleid beoogde resultaten?
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C: Sturing en controle door de raad
11. In hoeverre beschikt de raad tijdig over de relevante informatie om het beleid te kunnen
controleren en eventueel bij te sturen?
12. In hoeverre toont de raad initiatief door regie te nemen op de informatievoorziening, actief
bij te sturen en politieke knopen door te hakken?
De raad is op 7 juli 2015 geïnformeerd over de start van het onderzoek.
Het onderzoek is in de periode juli 2015-november 2015 uitgevoerd door het bureau
Partners+Pröpper. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentstudie en interviews. Het
rapport van bevindingen bevat de resultaten van het onderzoek.
In deze bestuurlijke nota trekt de rekenkamercommissie naar aanleiding van het rapport van
bevindingen conclusies en doet een aantal aanbevelingen.

Conclusies
In zijn algemeenheid oordeelt de rekenkamercommissie dat tot de vaststelling van de
Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 de gemeentelijke inzet op het gebied van cultuur ondermaats
was: zowel beleidsmatig als qua inzet van middelen als qua samenspel met het culturele veld. Met de
Toekomstagenda is een grote stap voorwaarts gezet, ook in de ogen van de culturele organisaties.
Maar beoogde maatschappelijke effecten zijn tot nog toe onvoldoende concreet en (daarmee) ook
onvoldoende evalueerbaar geformuleerd. Een euvel, dat zich helaas ook op andere beleidsterreinen
van de gemeente nog vaak voordoet, zoals de rekenkamercommissie ook in andere onderzoeken
vaststelde.
Meer toegespitst komt de rekenkamercommissie op basis van het rapport van bevindingen tot de
volgende conclusies:
Conclusies A1 Cultuurbeleid
1. Tot de vaststelling van de Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 had de
gemeente Zoetermeer geen expliciet samenhangend cultuurbeleid. Uit diverse
documenten laat zich een cultuurbeleid reconstrueren. Dat bood geen zicht op
de maatschappelijke opgaven. Het huidige college brengt daar verandering in.
Met het nieuwe beleidskader (dat deels nog ontwikkeld moet worden) is er
sprake van een resultaatgericht beleid en is het zicht op de opgaven aanwezig.
2. Culturele partners hebben het gebrek aan expliciet cultuurbeleid als een
belemmering ervaren.
3. De Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 beoogt effecten die nog onvoldoende
concreet en evalueerbaar zijn. Zij is ook niet SMART. De raad is hier, anders dan
bij de overkoepelende Nota Vrije Tijd, onvoldoende alert op geweest.
Conclusies A2 Uitvoering en inzet van instrumenten
4. De ondersteuning van de culturele initiatieven en verenigingen heeft tot nu toe
alleen plaatsgevonden door het toekennen van subsidies en het beschikbaar
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stellen van vastgoed. De inzet van deze instrumenten was vrijwel altijd
historisch gegroeid en subsidies waren jaarlijks even hoog, ongeacht de ideeën
waar men mee kwam. Er was geen duidelijke koppeling tussen de hoogte van
subsidie en de bijdrage van de organisatie aan door de gemeente beoogde
effecten. Met het nieuwe cultuurbeleid lijkt, volgens belanghebbenden, de
nadruk nu al meer te liggen op hoe activiteiten bijdragen aan de doelen van de
gemeente.
5. De éénjarige subsidieafspraken belemmeren het voeren van meerjarig beleid
en er is geen zicht op mogelijkheden voor andere vormen van subsidie bij
initiatieven die ook andere beleidsterreinen raken.
Dit maakt het lastig om beleidsdoelen die meerdere jaren lopen of ook (deels)
op andere terreinen liggen, zoals bijvoorbeeld welzijn en participatie, goed ten
uitvoer te brengen, omdat geen zicht is op hoe lang men subsidie ontvangt en
of er ook subsidie aangevraagd kan worden voor dat deel dat een ander
beleidsterrein betreft.
Conclusies A3 Regie en samenwerking
6. Sinds de invoering van het nieuwe cultuurbeleid verloopt de samenwerking
tussen gemeente en culturele instellingen beter. De gemeente wil graag meer
faciliteren en stimuleren, maar dat lukt nog niet altijd goed.
Conclusies B

Resultaten

7. De gemeente zet inmiddels een breder instrumentarium in om de
cultuurdoelen te bereiken (o.a. Cultuurfonds en het Cultuurplatform).
8. De maatschappelijke effecten van het cultuurbeleid worden niet gemeten.
Er is wel zicht op de uitvoeringsprestaties, zoals rapportcijfers en
bezoekersaantallen. De gemeente start met een pilot bij het project van de
bibliotheek gericht op taalachterstanden voor het meten van de outcome.
Conclusie C

Sturing en controle door de raad

9. In de periode tot de vaststelling van de Toekomstagenda is het voor de raad
onmogelijk geweest om op adequate wijze te sturen en te controleren.

Aanbevelingen
Aan het college
1. Maak de Beleidsagenda Cultuur 2015-2018 SMART. Zorg voor concrete doelen met meetbare
effectindicatoren, die waar nodig bijsturing mogelijk maken.
2. Werk in de uitvoering bewust aan een meer stimulerende en faciliterende dan regulerende
rol.
3. Stimuleer samenwerking van culturele organisaties, zowel programmatisch als in de
organisatie en de bedrijfsvoering (win-win).
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Aan de raad
1. Herijk het subsidie-instrumentarium, zodat het dienstbaar wordt aan de gestelde
beleidsdoelen. Neem daarbij de kritiek van de gesubsidieerde partners ter harte ( pleidooi
voor meerjarige afspraken, maar ook bijvoorbeeld het smeden van verbinding tussen cultuur
en leefbaarheid in de wijken).
2. Ga na of er sprake is van ongewenste/verkapte vastgoedsubsidies.
3. Betrek bij de inzet van het Cultuurfonds de verhouding met andere ondersteunende
budgetten van de gemeente (integraal beleid).
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Bestuurlijke reactie
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Onderwerp: Reactie op het rapport 'Cultuurbeleid in Zoetermeer'

Uw brief van

Uw kenmerk

Geachte commissie,
Ons kenmerk
IW/SL/2016/1388

Het college heeft met waardering kennisgenomen van het rapport 'Cultuurbeleid in
Zoetermeer'.

Bijlage

Het college is verheugd met de conclusie van de rekenkamercommissie dat "Met de
Toekomstagenda een grote stap voorwaarts (is) gezet, ook in de ogen van de culturele
organisaties."Wij hebben de ambitie om de rol van cultuur in de Zoetermeerse samenleving
aan de hand van de Toekomstagenda Cultuur verder te verstevigen. Uw onderzoek geeft
daarvoor handvatten die wij zullen benutten. Hieronder geven wij onze reactie op uw
conclusies.
Conclusies Cultuurbeleid (Al)
"Tot de vaststelling van de Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 had de gemeente
Zoetermeer geen expliciet samenhangend cultuurbeleid."
Wij zijn blij dat er met de Toekomstagenda Cultuur een breed gedragen beleidsagenda ligt.
De Toekomstagenda Cultuur bevat tal van opgaven, waar de culturele partners en de
gemeente gezamenlijk hun schouders onder zullen zetten.
"De Toekomstagenda Cultuur 2015-2018 beoogt effecten die nog onvoldoende concreet en
evalueerbaar zijn. Zij is ook niet SMART."
Met het raadsbesluit over de Toekomstagenda Cultuur (18 mei 2015) is het besluit genomen
"de Toekomstagenda Cultuur door het college in samenwerking met het culturele veld te
laten uitwerken in een uitvoeringsnotitie zodat het daadwerkelijk de leidraad voor het
cultuurbeleid wordt". In de uitvoeringsnotitie zullen we de doelen concretiseren en de
gewenste beleidseffecten noemen.
Conclusies Uitvoering en inzet van instrumenten (A2)
"De ondersteuning van de culturele initiatieven en verenigingen heeft tot nu toe alleen
plaatsgevonden door het toekennen van subsidies en het beschikbaar stellen van vastgoed.
De inzet van deze instrumenten was vrijwel altijd historisch gegroeid en subsidies waren
jaarlijks even hoog, ongeacht de ideeën waar men mee kwam."
Het klopt dat veel subsidies historisch gegroeid zijn. In de toekomst zullen wij een
onderscheid maken tussen de drie type subsidies: 1) basis infrastructuur, 2) de middelgrote
en kleinere meerjarige initiatieven en 3) de incidentele aanvragen. Ieder type subsidie kent
zijn eigen dynamiek, doelen en effecten. Op basis van die doelen en effecten zullen wij de
subsidies herijken.
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"De éénjarige subsidieafspraken belemmeren het voeren van meerjarig beleid."
Met het raadbesluit over de Toekomstagenda Cultuur is besloten "over te gaan tot
subsidiering van de culturele organisaties binnen een meerjarig beleidskader om zo meer
rust te creëren en meer zekerheid te bieden voor meerjarige programmering." We zullen dit
besluit tot uitvoer brengen, en de mogelijkheden onderzoeken om meerjarige subsidies te
verlenen. Dit onderzoek betreft in eerste instantie de categorie van vijf organisaties die tot de
Zoetermeerse basisinfrastructuur behoren.
Conclusies Regie en samenwerking (A3)
"Sinds de invoering van het nieuwe cultuurbeleid verloopt de samenwerking tussen
gemeente en culturele instellingen beter. De gemeente wil graag meer faciliteren en
stimuleren, maar dat lukt nog niet altijd goed."
Eén van de raadsbesluiten aangaande de Toekomstagenda Cultuur is het oprichten van het
platform voor de culturele organisaties. Dat is bedoeld om gezamenlijk aan de vastgestelde
opgaves te werken. De gemeente zal zich steeds sterker richten op de rol te stimuleren en te
faciliteren daar waar nodig is, ook al zal het enige tijd nodig hebben om deze rol goed te
kunnen vervullen.
Conclusies Resultaten (B)
"De gemeente zet inmiddels een breder instrumentarium in om de cultuurdoelen te bereiken
(o.a. Cultuurfonds en het Cultuurplatform)."
De rol van het cultuurplatform is hierboven aan de orde gekomen. De stand van zaken
betreffende het Cultuurfonds is inmiddels aan de raad gestuurd. We verwachten dat het
fonds in de loop van 2016 operationeel is.
"De maatschappelijke effecten van het cultuurbeleid worden niet gemeten. Er is wel zicht op
de uitvoeringsprestaties, zoals rapportcijfers en bezoekersaantallen."
Wij zien het belang van het meten van effecten van beleid. In algemene zin blijkt het
complex de effecten van beleid goed te meten. Naast een pilot met de bibliotheek rondom
outcome meting wordt ambtelijk gewerkt aan de ontwikkeling van beleidseffectmetingen. Op
basis van de resultaten zullen we de effectmeting voor het cultuurbeleid in gang zetten.
Conclusies Sturing en controle door de raad (C)
"In de periode tot de vaststelling van de Toekomstagenda is het voor de raad onmogelijk
geweest om op adequate wijze te sturen en te controleren."
Het college deelt de opvatting dat de rolverdeling tussen raad en college verder ontwikkeld
en verbeterd kan worden. In de nota van bevindingen (p.33) is bijvoorbeeld vermeld: "Raad
en college zijn zich bewust van de worsteling omtrent de onderlinge rolverdeling en het goed
sturen en controleren door de raad. Mede op verzoek van de raad heeft het college enkele
werksessies georganiseerd om samen in gesprek te gaan over goede effectindicatoren
waarop de raad kan sturen. Vanwege geringe belangstelling hiervoor van uit de raad, zijn
deze sessies uiteindelijk afgelast."
Over de onderlinge rolverdeling blijven we graag met de raad in gesprek. In de nota van
bevindingen (p.32) wordt ook geconstateerd dat het college het voor de raad steeds beter
mogelijk maakt op hoofdlijnen te sturen, bijvoorbeeld doordat er sprake is van samenvoeging
van de begrotingen cultuur en sport tot één programma voor Vrije Tijd.
Aanbevelingen aan het college
1. "Maak de Beleidsagenda Cultuur 2015-2018 SMART. Zorg voor concrete doelen met
meetbare effectindicatoren, die waar nodig bijsturing mogelijk maken.
2. Werk in de uitvoering bewust aan een meer stimulerende en faciliterende dan
regulerende rol.

Pagina 2 van 3

gemeente

Zoetermeer
3. Stimuleer samenwerking van culturele organisaties, zowel programmatisch als in de
organisatie en de bedrijfsvoering (win-win)."
We nemen uw aanbevelingen in hoofdlijn over, zoals wij bij de reactie op de deel-conclusies
hierboven hebben aangegeven. Bij het SMART maken van de Toekomst-agenda Cultuur
zullen wij ons richten op het ontwikkelen van effectindicatoren.
Aanbevelingen aan de raad
1. "Herijk het subsidie-instrumentarium, zodat het dienstbaar wordt aan de gestelde
beleidsdoelen. Neem daarbij de kritiek van de gesubsidieerde partners ter harte
(pleidooi voor meerjarige afspraken, maar ook bijvoorbeeld het smeden van verbinding
tussen cultuur en leefbaarheid in de wijken).
2. Ga na of er sprake is van ongewenste/verkapte vastgoedsubsidies.
3. Betrek bij de inzet van het Cultuurfonds de verhouding met andere ondersteunende
budgetten van de gemeente (integraal beleid)."
Wij delen deze aanbevelingen. Het college heeft op diverse punten stappen ondernomen.
Op de herijking van het subsidie-instrumentarium zijn we hierboven ingegaan. Wat betreft
vastgoedsubsidies is uitgangspunt om in alle gevallen tot een transparante en
kostendekkend huur te komen. Bij de opzet van het Cultuurfonds is een goede afstemming
met andere geldstromen en beleidsterreinen in Zoetermeer meegenomen. Dit is verwoord in
de opzet die inmiddels aan de raad is gestuurd.

Burgemeester en wethouders van Zoeter eer,
secretaris,
d burge e st r,

drs. H.M.M. Koek

C . B. Aptroot
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