Onderwerp: gemeentelijke subsidie via Kunst & COO
Oosterwolde, mei 2011
Geachte vertegenwoordigers van de scholen,
De gemeenteraad en het college van B & W in de gemeente Ooststellingwerf hebben in 2010 middels een
raadsbesluit hun wensen over de toekomst van de kunst- en cultuureducatie in haar gemeente kenbaar
gemaakt. Tevens is er een besluit genomen over de hoogte van de subsidie. Voor het oprichten van een
coöperatieve vereniging en het operationeel maken van de lessen heeft de gemeente gezocht naar een
initiatiefnemer die er tevens voor kan zorgen dat er in de nieuwe situatie een brede samenwerking ontstaat.
Vanaf 1 november 2010 is de nieuwe organisatie een feit. Kunst & COO is de nieuwe organisatie die in de
vorm van een coöperatieve vereniging lessen en cursussen verzorgt in opdracht van de gemeente
Ooststellingwerf.
De gemeente wil de helft van het subsidiebudget rechtstreeks inzetten voor het primair en voortgezet
onderwijs. Daarmee heeft Kunst & COO een belangrijke en omvangrijke taak. Vanuit Kunst & COO is
ondergetekende, Thijs Oud, aangesteld als coördinator om de opdracht van de gemeente en de
organisatiestructuur mede vorm te gaan geven.
De opdracht van de gemeente Ooststellingwerf voor Kunst & COO is als volgt:
Zoveel mogelijk jongeren actief in aanraking brengen met kunst en cultuur door het geven van lessen en
cursussen gegeven door gekwalificeerde docenten.
Het beschikbare subsidiebudget voor het onderwijs moet via Kunst & COO worden afgenomen en bedraagt
jaarlijks ongeveer €100.000,-.
Voor 2011 is er voor het primair onderwijs een bedrag van €20,- per leerling vastgesteld. Voor het
voortgezet onderwijs is een bedrag van €13,- per leerling vastgesteld.
De scholen maken eigen keuzes over de besteding van het gemeente-budget met als voorwaarde dat
leerlingen middels lessen en workshops actief en productief bezig zijn met kunst- en cultuur. De lessen
worden afgenomen via kunst & COO en dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerde docenten.
Kleine scholen kunnen een beroep doen op een speciaal fonds om een project of cursus bij te weinig
middelen toch mogelijk te maken. Daarvoor is, op aanvraag, maximaal € 5 per leerling per kalenderjaar
beschikbaar voor een vijftal scholen.
Scholen kunnen ook nog aanspraak maken op maximaal 50% subsidie voor projecten buiten schooltijd.
Hiervoor is, op aanvraag, in 2011 een fonds van €10.000,- beschikbaar. Om kans te maken op subsidie zullen
de projecten voor 1 september 2011 aangemeld moeten zijn.
In de bijlage staat een overzicht van de beschikbare subsidiebudgetten per school. Aanvragen en vragen met
betrekking tot de subsidie graag mailen naar thijsoud@kunstencoo.nl.
Een overzicht van het aanbod van Kunst & COO staat in de folder in de bijlage. Voor informatie over lessen
en een offerte op maat graag mailen naar info@kunstencoo.nl.
Hopelijk heb ik u hiermee op dit moment voldoende op de hoogte gesteld.
Met vriendelijke groet namens Kunst & COO,
Thijs Oud
Cultuur coördinator

