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In te stemmen met de intentieovereenkomst
De Zuiderwaterlinie is een cultuurhistorisch fenomeen,
Zuiderwaterlinie en Wethouder mr. J.C.R. Keijzers te
dwars door Brabant, van Bergen op Zoom tot aan Grave.
machtigen de overeenkomst namens uw college te
Het is de oudste, de langste en de meest benutte
ondertekenen.
waterlinie van Nederland. De provincie Noord-Brabant,
twee Brabantse Waterschappen en de Brabantse
gemeenten gelegen in de Zuiderwaterlinie leggen in een
intentie overeenkomst het belang vast van samenwerking
‘over de hele linie’ om kennis te delen, om promotie en
lobby te coördineren en om co-financiering aan te trekken
voor uitvoering van projecten.
De begroting (voor herziening van het BBV
programmabegroting genoemd) wordt ter vaststelling aan
de raad aangeboden. In financiële zin autoriseert de raad
dan de totale baten en lasten van de programma’s. Deze
totalen vinden hun onderbouwing in de
uitvoeringsinformatie (voor herziening van het BBV
productenraming genoemd).
De uitvoeringsinformatie is de werkbegroting voor het
college en de ambtelijke organisatie. De
uitvoeringsinformatie wordt dan ook niet door de raad,
maar door het college vastgesteld. De
uitvoeringsinformatie sluit een op een aan bij de
begroting. De producten in de uitvoeringsinformatie zijn
zoveel mogelijk voorzien van toelichtingen. Vergelijking
tussen 2017 en 2016 is door de herziening van het BBV in
vele gevallen zinloos.
U ontvangt hierbij ter vaststelling de uitvoeringsinformatie
2017. Evenals in voorgaande jaren ontvangt elke
raadsfractie één exemplaar van de uitvoeringsinformatie.
De uitvoeringsinformatie wordt ook gepubliceerd op de

Het college besluit, de uitvoeringsinformatie 2017
vast te stellen.
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website van de gemeente Waalwijk en is daarmee
openbaar.
Afgelopen periode 2013–2016 heeft de provincie i.s.m. het
Rijk en 27 Brabantse gemeenten, waaronder Waalwijk,
flink geïnvesteerd in het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit* (CmK). De Cultuur Loper, de Brabantse aanpak
om CmK gestalte en inhoud te geven, wordt inmiddels op
7 Waalwijkse basisscholen ingezet. Er komt een 2e periode
CmK (2017-2020) om nog meer gemeenten en scholen
hierbij te betrekken en te kunnen laten deelnemen. Ook in
Waalwijk willen we de ingeslagen weg voortzetten en weer
deelnemen aan de regeling. Uiteindelijk willen we dat alle
basisscholen aansluiten bij De Cultuurloper en dat
cultuureducatie verankerd wordt op alle scholen.
Aan u wordt voorgesteld deel te nemen aan CmK 20172020 en de uitvoering van De Cultuurloper in Waalwijk
voor te zetten. Hiervoor dient u:
1. akkoord te gaan met de inhoud van de
intentieverklaring** ‘Deelname aan Cultuureducatie met
Kwaliteit / De Cultuur Loper 2017-2020’ (zie bijlage) en
deze te ondertekenen;
2. akkoord te gaan dat het Kunstencentrum Waalwijk, net
als de 1e periode, de regeling gaat uitvoeren;
3. akkoord te gaan met de inzet van de gemeentelijke
middelen van € 23.529 per jaar voor de periode 20172020. Dit bedrag net als voorgaande periode CmK op te
nemen uit de reguliere subsidie Kunstencentrum. Het
bedrag wordt jaarlijks verdubbeld vanuit de regeling Cmk.
* Doel van deze regeling is de kwaliteit van
cultuuronderwijs in het primair onderwijs te bevorderen en

Het college besluit,
- akkoord te gaan met de bijgevoegde
intentieverklaring ‘Regeling Cultuureducatie met
Kwaliteit voor de periode 2017-2020’ en deze door
wethouder Brekelmans te laten ondertekenen;
- de uitvoering van de regeling bij het
Kunstencentrum, als lokale intermediair, neer te
leggen.
- voor de regeling bestaande middelen uit de
reguliere subsidie van het Kunstencentrum te
oormerken.
Dit bedrag wordt voor de uitvoering van deze
regeling voor een periode van 4 jaar verdubbeld.
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ervoor te zorgen dat cultuureducatie een vaste plaats
krijgt in de school, in het beleid van de school.
**Hierbij spreekt u de intentie uit om jaarlijks een bedrag
van € 0,50 per inwoner (teldatum CBS 1 januari 2016:
0,50 x 47.057=€ 23.529) te oormerken voor een periode
van vier jaar. Het te labelen bedrag is voor elke
deelnemende gemeente voor de gehele periode gelijk. Dit
alles onder voorbehoud van goedkeuring van de
provinciale aanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie
en de lokaal goed te keuren begroting.

