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Sport 
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Cultuur: 

C5: beleidsnota + 
uitvoeringsovereenkomsten t/m 
2019  

1. Bibliotheek  

2. Het Klooster 

3. Stadsmuseum 

4. KUVO 

5. Cultuurplatform Woerden 

 

Amateurverenigingen 

Fanfares 

Carillon 

RPL FM 

 

Cultuur (Beleidsadviseur: Chantal Stuart, 06-25723619) 

Cultuurnota ‘Creatieve Stad’ 2016-2019  
Blijvende culturele bagage voor allle 
kinderen en jongeren 
• Verbreden cultuurbereik : naast jeugd 
ook ouderen en doelgroepen in sociaal 
domein 
• Versterking identiteit Woerden door 
een gezamenlijke geschiedenis 
• Investeren in Woerdens Talent 
• Culturele as: C5 als vliegwiel;meer 
rendement door samenwerking en 
flexibiliteit van mensen, expertise en 
locaties 
 



Kansen: Versterking van een vitale, aantrekkelijke stad;  

persoonlijke ontwikkeling, zelfredzaamheid & vitaliteit 



Kansen 

• Actualiseren cultuurnota in 2019; 

 versterken synergie C5 met brede cultuurveld en nieuwe initiatieven 
 (Kultkompagnie, Rietheater, etc.) 

 

• Cultuur verbinden met sociaal domein;  

1. Groei, ontwikkeling & leren;   talentontwikkeling/ participatie 

2. Gezondheid & Bewegen;   positieve gezondheid; activatie, zingeving 

3. Werk & Inkomen;   participatie, aanpak laaggeletterdheid 

4. Maatschappelijke ondersteuning &  verenigingsleven als sociaal netwerk, 
betrokkenheid;   vrijwilligerswerk, activiteiten gericht op  
    zelfredzaamheid & burgerschap (bibliotheek/ 
    KUVO) 

5.  Wonen en Leefomgeving;  positief leefklimaat, versterken van identiteit  

 

• Cultuur verbinden met Binnenstadsvisie; pleidooi van ondernemers; bijdrage aan 
een vitale aantrekkelijke binnenstad in verbinding met Recreatie & toerisme 

 
Zie ook:  

• https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/ 

• https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid 

• https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur 

 

 

 

https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://leerkrachten.kunstcentraal.nl/lesmateriaal/creatief-vermogen-creatief-vermogen/toolkit-creatief-vermogen/
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.movisie.nl/artikel/culturele-interventies-dragen-aan-positieve-gezondheid
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur
https://www.atlasvoorgemeenten.nl/product-informatie/93-kunst-cultuur


Uitdagingen 

Kwetsbaar evenwicht: 

• Borging huidige kwalitatieve 
activiteiten; nu gefinancierd met 
tijdelijke impulsgelden 
(combifunctionarissen, Muziek in de Klas, 
Cultuureducatie met kwaliteit, WEB-gelden 
taalhuis) 

• Geen vet meer op de botten; 
ontwikkelcapaciteit binnen en 
buiten nauwelijks aanwezig (bijv. 
geen capaciteit voor uitwerking 
cultuurpact en verbinding Cultuur & 
Erfgoed.) 

• Halvering OAB-gelden (taalvisite) 

 

Losse onderwerpen 

• Borgen afspraken met 

RPLFM en Carillon 

 



Belangrijke dossiers 

• C5; herijken cultuurbeleid,  

incl. uitvoeringsovereenkomsten 2020 

 

• Herpositionering bibliotheek : 

netwerkorganisatie met  

• ca. 100 sociale partners (Onderwijs, 

Welzijn en W& I)  

• informele  sociale netwerken (200 

vrijwilligers in de regio) 

 

 

 

 

 

 

• koppelen aan herpositionering 

Welzijnwerk 

• Evenwichtige financiering door regio 



Financiën 

Begroting Cultuur: 2,3 mln.  

• wettelijke taken: regiobibliotheek 

betreft tevens een co-financiering 
(rijk, provincie,OAB & impulsgelden). 

• co-financiering: KUVO en Klooster 
(combifunctionarissen, Muziek in de Klas, 

Cultuureducatie met kwaliteit) 

Bedragen C5: 

Klooster  931.500,- 

Bibliotheek 875.000,- 

Stadsmuseum 195.000,- 

Cultuurplatform   90.600,- 

KUVO    85.300,- 

 

Overig  122.600,- 
(4 Fanfares, Lokale Omroep Woerden, RPLFM, 

Burgercomité, Carillon)  



belangrijke besluiten  
1. 20 maart 2018: intentieverklaring herpositionering bibliotheek (18B.00274), 

RIB 20 maart 2018 : verbinden met besluit over Herpositionering Bibliotheek 
 

specifieke sleutelmomenten  
1. In het tweede kwartaal wordt de herpositionering van de bibliotheek in 

verbinding met de herpositionering van het welzijnswerk nader uitgewerkt; 
3de kwartaal ter besluitvorming college & raad, begroting 2019.  

 
Voor bibliotheek zal het huidige financiële kader taakstellend zijn. Wellicht dat er 
qua dienstverlening/ huisvesting veranderingen zullen zijn. Vooralsnog geen 
begrotingswijziging. Daarmee zou het wat betreft de bibliotheek binnen de 
bevoegdheid van het college blijven. Echter, OAB-gelden zijn gehalveerd! 
(Bedreiging voor taalvisite.) Belangrijkste knoppen: 

• Beleid: verbonden opdrachtgeverschap 

• Budget 

• Strategische huisvesting 

 

Opgaven 



Sport: spelen, sporten en bewegen  
Beleidsadviseurs: Christel Soede en Alex van Pelt 

Visie: 

Alle inwoners kunnen ongeacht hun leeftijd, 
beperkingen en (financiële) achtergrond spelen, 
sporten en bewegen in gemeente Woerden.  

 

Hiermee wordt de gezondheid en participatie 
van de inwoners bevorderd.  

 

Partners: 

Intern zijn veel teams betrokken bij dit thema: 
Vastgoed, Realisatie en Beheer, Beleid sociaal 
domein.  

 

Extern zijn de partners de sportverenigingen 
binnen – en buitensport, Welzijn Woerden, 
Woerden Sport, sportservice Utrecht, GGD, 
huisartsen, sportverenigingen, onderwijs en het 
sportoverleg betrokken. 



Doelgroepen: 
• Jeugd 4 – 18 jaar 
• Ouderen 65+ 
• Mensen met een beperking 
• Mensen met een lage SES 

Openbare ruimte 
inrichten zodat 

mensen worden 
uitgedaagd om te 

bewegen 

Stimuleringsbeleid:  

zoals: beweegteam, bewegen op 
recept, enzovoort (preventief) 

 

Accommodaties 
onder de kostprijs 

aanbieden: 
zwembad, 

binnensport en 
buitensport 

Peilers: 



Binnensport: Buitensport: Stimulering:  

6 gymzalen 6 voetbalclubs 6,3 fte’s cbfunctionarissen 

3 sportzalen 3 korfbalclubs 3,1 fte’s buurtsportcoaches 

3 sporthallen 2 atletiek [19 mensen] 

1 turnhal 1 hockeyclub 

2 zwembaden 

 

   

 

 

Feiten: sport is breed omvattend 

Overig: 

- Onderwijs 

- Fitness Centra 

- Welzijn Woerden 

- Careyn 

- Vierstroom 

- Yoga 

- Enzovoorts 



Kansen en uitdagingen 

Dossiers: 

1. Wijziging btw – vrijstelling voor sport (dossier btw- vrijstelling) 

2. Gebruikerstarieven buitensport en norm infillmateriaal (dossier sporttarieven).  

3. Toekomstbestendig  maken beweegteam (dossier Welzijn Woerden).  

 

Beleidskeuzes: trends & ontwikkelingen 

1. Samenhang sport als  doel of sport als middel & verbinding met de 

maatschappelijke opgave.  

2. Maatschappelijke trend: sport en bewegen in de openbare ruimte en op eigen 

moment. Budget openbare ruimte beperkt.  



Financiën 

• Begroting 2018 

De lasten van het Sportbeleid, 

activering en sportaccommodaties 

bedragen € 4.778.210.  

De baten bedragen € 1.681.756. 

 


