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Regio Midden-Holland
Strategische agenda Regio Midden-
Holland en vervolgproces

Begroting voor zienswijze naar gemeente
raden en jaarrekening ter kennisname
naar gemeenten

In 2019 is op basis van verschillende bijeenkomsten en
reacties de strategische agenda onder de noemer ‘De
kracht van Midden-Holland: de regio van verbinding’ tot
stand gekomen.
Deze nieuwe strategische agenda van regio Midden
Holland is aangeboden aan de gemeenteraden om hen in
gelegenheid te stellen om een reactie te geven op deze
nieuwe agenda, vóórdat vaststelling in de vijf betrokken
colleges plaatsvindt.
De raden hebben te kennen gegeven de vier tafel-overstijgende opgaven te herkennen, zijnde;
1. Op weg naar 2050: regio Midden-Holland energie- en
klimaatneutraal
2. Bereikbare woon- en werklocaties
3. Toekomstbestendige economie door verbinding
onderwijs en arbeidsmarkt
4. Voldoende en passende woningen
De raden vroegen aandacht voor het vervolgproces in
de zin van het eigenaarschap, planning en explicitering
van de strategische agenda. Daarnaast werd gevraagd
om periodiek op de hoogte gehouden de worden over de
voortgang. Het dagelijks bestuur Regio Midden-Holland
onderstreept de wenselijkheid van een nadere concretisering in uitvoeringsplannen en ziet dan ook graag dat er
nog afspraken gemaakt worden over het eigenaarschap

De programmabegroting 2021 - 2024 van Regio Midden-
Holland is opgesteld. Na bespreking in het dagelijks
bestuur Regio Midden-Holland wordt de begroting aan
de gemeenteraden gestuurd, om hen in de gelegenheid
te stellen hun zienswijze te geven. De programma
begroting zal op 1 juli 2020 ter vaststelling aan het
Algemeen Bestuur van de Regio Midden-Holland worden
voorgelegd.

van de tafeloverstijgende opgaven en hoe de afstemming
met andere relevante tafels invulling krijgt.
De bestuurlijke tafels brengen momenteel gezamenlijk
met het dagelijks bestuur Regio Midden-Holland in beeld
aan welke thema’s en opgaven er ten dienste van de strategische agenda wordt gewerkt, voorzien van eigenaar
en (globale) planning. Tevens wordt geïnventariseerd op
welke thema’s en opgaven extra inzet/hulp in de vorm
van lobby wenselijk dan wel nodig is. Aan de hand van
deze inventarisatie worden ook de raden periodiek geïnformeerd over de voortgang van thema’s en projecten ten
diensten van de uitvoering van de strategische agenda
van de Regio Midden-Holland.

Er is sprake van een meerjarig sluitende begroting, zowel
in 2021 als in de jaren daarna. Er is in de begroting ook
dit jaar geen inflatiestijging toegepast. De bijdrage per
inwoner is niet geïndexeerd en blijft € 1,76.
De jaarrekening 2019 van Regio Midden-Holland is
besproken in het dagelijks bestuur. De controle door
de accountant is afgerond, er is een goedgekeurde
verklaring afgegeven. Deze jaarstukken worden ter
besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur
op 1 juli en zijn ter kennisname naar de gemeenteraden
gestuurd.
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Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt
ecosysteem zoals de Campus Gouda om goed aan de
slag te kunnen met een duurzame samenwerking bij bijvoorbeeld maatschappelijke vraagstukken, innovatie en
cross-overs tussen opleidingen en niveaus (vmbo-mbohbo). De Campus Gouda kan, in netwerksamenwerking
met nabije hogescholen in de regio, voorzien in het ‘gat’
dat de regio nu heeft op het gebied van hoger onderwijs,
meer jongeren binden, innovatie en startende onder
nemingen bevorderen.
De Adviesraad Campus Gouda adviseert en is ambassadeur van de Campus Gouda.

Regionale bedrijventerreinenstrategie

Wethouder Jan Vente (Krimpenerwaard), voorzitter regionaal
Bestuurlijk Overleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt

Campus Gouda: Samen voor innovatie
en groei in Midden-Holland
Op basis van het bidbook Campus Gouda hebben
gesprekken plaatsgevonden met hogescholen van
Rotterdam, Utrecht en Den Haag waarbij verkend is
welke kansen er liggen voor samenwerking op het
gebied van opleidingen en onderzoek. De gesprekken
verlopen succesvol. Hogescholen zien kansen voor meer
samenwerking met Gouda en de regio bij maatschappelijke vraagstukken. Zij onderschrijven het belang van een

Het rapport ‘Naar een bedrijventerreinenstrategie voor
Midden-Holland’ , opgesteld in opdracht van het triple
helix Economie Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland,
is afgerond en aan de colleges van B en W ter vaststelling
aangeboden.
Het rapport is opgesteld naar aanleiding van de provinciale behoefteraming bedrijventerreinen (2017). Uit
die raming kwam naar voren dat er binnen de regio
Midden-Holland tot en met 2030 geen noodzaak was
voor nieuwe bedrijventerreinen. Het aanbod was, volgens
genoemde provinciale raming, nagenoeg gelijk aan de
vraag. Daarbij was geen rekening gehouden met plaatselijke omstandigheden. In genoemd regionaal rapport is de
bedrijventerreinenontwikkeling in Midden-Holland belicht
als verdieping op de provinciale behoefteraming.
Het onderzoek naar bedrijventerreinen in Midden-
Holland laat zien dat de vraag naar bedrijventerreinen
het beschikbare aanbod in de regio juist overstijgt. Tot

2030 betreft de vraag naar bedrijfsruimte circa 79 tot 92
ha. Deze vraag is afkomstig van reeds binnen de regio
gevestigde bedrijven met groeipotenties. Los van die
vraag naar ruimte ter uitbreiding van bestaande bedrijven
is er ook een vraag naar bedrijventerreinen omdat een
aantal daarvan de komende jaren wordt getransformeerd
voorander gebruik, veelal woningbouw. Om het verlies
aan bedrijventerreinen te beperken zullen deze bedrijventerreinen dienen te worden gecompenseerd. Onderzoek
daarnaar heeft aangetoond dat tot 2030 circa 21 ha aan
bedrijventerreinen op de nominatie staan om te worden
getransformeerd.
De vraag naar bedrijventerreinen tot 2030 betreft voor de
regio Midden-Holland in totaal circa 100 tot 113 ha.
Het rapport bevat verder een aantal aanbevelingen voor
een lange termijnstrategie op bedrijventerreinen met
daarbij een doorkijk naar de verstedelijkingsopgave,
een programmering van nieuwe plannen per gemeente
en spelregels en uitgangspunten om de komende jaren
ruimte te houden voor goede plannen.
Het rapport is ter informatie aangeboden aan het college
van Gedeputeerde Staten. Daarbij is voorgesteld om de
resultaten van dit onderzoek te betrekken bij de provinciale bedrijventerreinenvisie die nu ontwikkeld wordt.

Provinciale bedrijventerreinenvisie
De provincie Zuid-Holland werkt momenteel aan een
nieuwe bedrijventerreinenvisie, onder andere vanwege
de toenemende druk op de beschikbare ruimte voor
werklocaties. Naast ruimtebehoefte voor bedrijvigheid is
er behoefte aan woningen en kantoren.
In het triple helixoverleg van 5 maart heeft de Provincie
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Ruimte en Wonen
Zuid-Holland de doelstellingen van de nieuwe visie, de
aanpak en de planning toegelicht. Namens het triple helix
Economie, Onderwijs Arbeidsmarkt Midden-Holland is
meermaals aangedrongen rekening te houden met het
geconstateerde ruimtetekort zoals geconstateerd in het
rapport ‘Naar een bedrijventerreinenstrategie Midden-
Holland’. Er is veel vraag naar ruimte voor bedrijvigheid,
maar onvoldoende ruimte om daarin te voorzien. Andere
punten die namens Midden-Holland onder de aandacht
zijn gebracht, zijn het advies om transformatiemogelijk
heden terdege te bekijken en daarbij niet alleen naar
verouderde bedrijventerreinen te kijken.

Bijeenkomst detailhandel 9 maart
Op maandag 9 maart jl. vond in restaurant Mercatu
(Reeuwijk-Brug) een brede bijeenkomst plaats over de
regionale visie op detailhandel in Midden-Holland.
Hiervoor waren vertegenwoordigers van de lokale onder
nemersverenigingen, wethouders en ambtenaren in de
regio uitgenodigd. De bijeenkomst was met ca. 40 per
sonen goed bezocht.
Retaildeskundigen Hans van Tellingen (auteur Waarom
stenen winkels winnen) en GertJan Slob (Bureau Locatus)
gaven een inleiding over de ontwikkelingen en kansen in
de sector. Wat deze deskundigen betreft hoeven zeker
niet alle winkels hun deuren te sluiten, maar moet het wel
anders en kan veel niet blijven als het is.
Aan de hand van meer of minder scherp geformuleerde
stellingen is intensief met elkaar gediscussieerd over regionale samenwerking, de vorm waarin dat kan gebeuren
en mogelijke inhoudelijke afspraken.
Met de opbrengsten van de middag stellen de ambtena-

Bijeenkomst detailhandel 9 maart 2020

ren van de gemeenten een concept visie op en maken
een voorstel voor een afsprakenkader voor de regionale
samenwerking.
Bestuurlijk trekker van de regionale detailhandelsvisie,
wethouder Inge Nieuwenhuizen van Bodegraven-
Reeuwijk, gaf aan dat zij toe wil werken naar een
convenant, om de afspraken die in de regio met elkaar
worden gemaakt ook goed te verankeren. Het streven is
om voor de zomer deze ondertekening van dit convenant
te laten plaatsvinden. Dit rekening houdend met de ingrijpende gevolgen van de Corona crisis op de detailhandel,
horeca en dienstverlening.

Wethouder Jan Hordijk (Zuidplas), voorzitter regionaal Bestuurlijk
Overleg Ruimte en Wonen

Addendum op Ruimtelijke Agenda
Wonen aangeboden aan Gedeputeerde
Staten
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft in een brief
van 5 november 2019 voorlopig ingestemd met de Regionale Agenda Wonen Midden-Holland 2019. De termijn
van de voorlopige instemming was bepaald op 1 april. De
Regio Midden-Holland was gevraagd om vóór die datum
de Ruimtelijke Agenda Wonen op een aantal punten te
verduidelijken of aan te vullen. Om te voldoen aan het
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verzoek van Gedeputeerde Staten heeft het Bestuurlijk
Overleg Ruimte Wonen in een addendum de door Gedeputeerde Staten benoemde punten een nadere toelichting
en aanvulling verzorgt.
De aanvankelijke bedoeling was om dit addendum in een
werkoverleg met de gedeputeerde Ruimte Wonen te bespreken op 25 maart 2020. Die afspraak was gemaakt in
de pre-corona-tijd. De annulering van dat overleg als gevolg van de maatregelen in verband met de corona-crisis
leverde geen problemen op. Door de goede samenwerking tussen regio en provincie kon het addendum op tijd
aan Gedeputeerde Staten worden aangeboden met het
verzoek om de voorlopige instemming met de Regionale
Agenda Wonen Midden-Holland 2019 om te zetten in een
definitieve instemming.

zijn. Vooral bodemdaling in bebouwd gebied zal flink aan
bod komen en er wordt al toegewerkt naar de volgende
verkiezingen: die van de Tweede Kamer in 2021. Het
Jaarverslag en Activiteitenplan zijn hier te downloaden.

AC T I V I T E I T E N P L A N 2 0 2 0
Stijgende lijn in aanpak bodemdaling

Ruimtelijke adaptatie
Op 6 april zou een integrale bestuurlijke bijeenkomst met
waterschappen plaatsvinden. Deze is, in verband met de
corona-maatregelen, uitgesteld tot een nader te bepalen
datum.

Wethouder Hilde Niezen (Gouda), voorzitter Platform Slappe
Bodem

Jaarverslag 2019 en Activiteitenplan
2020 Platform Slappe Bodem uit
gebracht
Het Platform Slappe Bodem is erg actief geweest in 2019
en er zijn stevige stappen gezet om de doelstellingen te
bereiken. Het Jaarverslag 2019 geeft een overzicht van
wat er is gedaan en hoe is geïnvesteerd in kennisontwikkeling. Met de nieuwe Strategische Agenda 2020-2024 is
het Platform inmiddels alweer flink op dreef. Het Activiteitenplan 2020 geeft aan wat de prioriteiten van dit jaar
5
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Verkeer en Vervoer
vermijdbare verkeersslachtoffers in Zuid-Holland.
In Midden-Holland zijn 57 campagnepakketten aangevraagd; 3 Bob-lijnen (zie foto), het campagneteam is 10
keer ingezet en er zijn 3 cursussen Instructie Verantwoord
Alcoholschenken aangevraagd voor sportkantines.
Het onderdeel fietsveiligheid is teruggekomen in het campagnepakket, in de Bob-quiz, tijdens de bezoeken van
het campagneteam en door middel van de Bob-fiets.
Het campagneteam heeft bij verenigingen bijvoorbeeld
blaastesten afgenomen, Bob-quiz vragen gesteld, een
eerste fietsveiligheidscheck gedaan (verlichting, zit alles
goed vast etc.) en mensen een klein parcours laten rijden
om hun fietsvaardigheid te testen.

Wethouder Inge Nieuwenhuizen (Bodegraven-Reeuwijk),
voorzitter regionaal Bestuurlijk Overleg Verkeer en Vervoer

Resultaten Bob in de Sportkantine en
fietsveiligheid
Van januari tot en met december 2019 liep de campagne Bob in de Sportkantine in Midden-Holland. In het
bestuurlijk overleg Verkeer en Vervoer zijn de resultaten
en evaluatie besproken. Team Sportservice Zuid-Holland
heeft de campagne uitgevoerd. De campagne heeft zich
in 2019 naast alcoholgebruik ook gericht op fietsveiligheid en sluit daarmee aan bij de campagne ‘Maak van
de Nul een Punt’. ‘Maak van de Nul een Punt’ geeft aan
dat we het vanzelfsprekend vinden te streven naar nul

Om zo veel mogelijk mensen te kunnen bereiken met de
BOB- en fietsveiligheid boodschap is in regio Midden-Holland aansluiting gezocht bij het Sportgala in
Waddinxveen. Met behulp van een korte presentatie en
een Bob-quiz is de boodschap van de campagne overgebracht op de ruim 120 bezoekers van het sportgala.

Update Beter bereikbaar Gouwe
Het gebied op en rond de Gouwe vraagt om een betere
bereikbaarheid en leefbaarheid. Ook kan de economie
worden versterkt. Daarom is er het programma Beter
Bereikbaar Gouwe, eerder bekend als Programmatische
aanpak Gouwe. In dit programma werken de gemeenten
Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, het hoogheemraadschap van Rijnland, de regio
Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland samen.
De verkeers- en bereikbaarheidsknelpunten in het gebied
hangen nauw samen. Als er een file staat, kiezen automobilisten voor een andere route. En het gaat niet alleen
over wegverkeer, maar ook over scheepvaart, recreatievaart, fietsers en openbaar vervoer.
Het programma richt zich op het gebied rondom de Gouwe
globaal tussen de N11, A12 en de N209, Bodegraven. De
uitvoering zal effect hebben op een groter gebied.
Eerder in het proces was gekomen tot 26 maatregelen.
In de huidige fase worden de maatregelen stap voor stap
verder uitgewerkt en beoordeeld. In een aantal rondes
zijn de maatregelen onderzocht, via gesprekken, werksessies met belanghebbenden en met berekeningen van
(verkeers)deskundigen.
Momenteel worden 14 aanvullend geselecteerde nieuwe,
kansrijke ideeën onderzocht die bewoners en bedrijven
hebben ingebracht.
In informatiebijeenkomsten die medio mei gepland staan,
worden de eerste resultaten gepresenteerd en wordt naar
de mening gevraagd over de nieuwe ideeën en over de
contouren van een concept-maatregelenpakket. Vanwege
6
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Sociaal Domein
de richtlijnen die gelden in de aanpak van het coronavirus
wordt gewerkt aan (online) mogelijkheden om betrokkenen bij te kunnen praten en in gesprek te komen.

De volgende programma’s zijn geformuleerd: Maatschappelijke Zorg, Gewoon thuis jeugd, Jeugdigen Beschermen,
Geweld hoort nergens thuis, Aansluiting jeugdhulp passend onderwijs en Volumebeheersing specialistische
geestelijke gezondheidszorg (SGGZ).
Voor de uitvoering van de programma’s is extra beleids
capaciteit ter beschikking gesteld en de resultaten
worden als vast onderdeel van ieder bestuurlijk overleg
besproken gedurende het jaar.
De diversiteit en complexiteit van de thema’s is groot. In
deze nieuwsbrief ter illustratie hiervan een korte toelichting op een van de projecten uit de programma’s.

De planning is erop gericht om later in 2020 een samenhangend pakket van maatregelen voor te leggen aan de
volksvertegenwoordigers van de betrokken overheden.
Dan volgt nog een verdere uitwerking met schetsontwerpen en een uitvoeringsprogramma. Hierover wordt
besloten in 2021.
Meer informatie en de nieuwsbrief van Beter Bereikbaar
Gouwe

Programma Gewoon Thuis:
traject Jeugdhulp Plus

Wethouder Corine Dijkstra (Gouda), voorzitter regionaal
Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein

Programma’s Sociaal Domein 2020
sturen op kosten jeugdzorg
Een belangrijk en omvangrijk deel van de ambities van
het Bestuurlijk Overleg Sociaal Domein in 2020 is gevat
in zes zogenaamde transformatieprogramma’s jeugdzorg. Aan deze zes programma’s zijn zowel inhoudelijke
als financiële doelstellingen gekoppeld. De financiële
doelstelling van alle programma is hetzelfde, namelijk het
verminderen van de kosten.

Jeugdhulp Plus of gesloten jeugdhulp wordt geboden
aan kinderen en jongeren die niet voldoende hebben aan
lichtere vormen van hulpverlening. Zonder behandeling
vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. De
kinderrechter beslist tot een plaatsing bij Jeugdhulp Plus.
Het aantal plaatsingen van jongeren is in de afgelopen
jaren gestegen, terwijl ambulantisering (zorg naar de
verblijfplaats brengen) juist de doelstelling is van het
landelijke beleid. Midden-Holland participeert in de werkgroep ontwikkelagenda Jeugdhulp Plus regio Zuidwest.
De ambitie van deze werkgroep is om het aantal gesloten
plaatsen af te bouwen van 235 naar 100, waarbij het
onderwijsperspectief van de jongere leidend is en een
veilige verblijfplek noodzakelijk. In de werkagenda van de
werkgroep, die binnenkort verschijnt, worden de
ambities vertaald in een plan van aanpak.
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Duurzaamheid
duurzaamheid te bespreken. Een belangrijk thema is de
Circulaire economie; landelijk is de doelstelling om in
2050 een volledig circulaire economie te hebben. Andere
thema’s waar het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid mee
aan de slag gaat zijn biodiversiteit, het Schone Lucht
Akkoord en het delen van ervaringen en kennis over de
Transitievisie Warmte. Daarnaast staat het stimuleren van
verduurzaming bij bedrijven en inwoners op de agenda,
bijvoorbeeld met een onderzoek en overzicht van het
financieren van duurzame maatregelen. Ook de integratie
van duurzaamheid bij andere disciplines heeft aandacht,
bijvoorbeeld door het organiseren van inspiratiesessies.

Regionale Energiestrategie (RES):
regionale stappen gezet, landelijk tijdschema vanwege Corona verruimd
Wethouder Gezina Atzema (Waddinxveen), voorzitter regionaal
Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid

Doorstart Bestuurlijk Overleg
Duurzaamheid
Vorig jaar stond het Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid in
het teken van de Regionale Energie Strategie (RES). Het
was de plek waar de gemeenten in de regio al bij elkaar
kwamen over duurzaamheid en daarmee een logische
start voor de Regionale Energie Strategie. Inmiddels
heeft de RES door zijn complexiteit en tijdsdruk zijn
eigen proces gekregen. Dit biedt kansen om tijdens het
Bestuurlijk Overleg Duurzaamheid het brede gebied van

In het proces van de RES Midden-Holland zijn de afgelopen maanden flinke stappen gezet. Op basis van de
succesvolle bijeenkomst van 6 februari is verder gewerkt
aan denkrichtingen voor de regionale (on)mogelijkheden
van opwekking van hernieuwbare energie en aanwending
van warmtebronnen. Daarbij is ook gekeken naar zuinig
ruimtegebruik en naar de haalbaarheid en betaalbaarheid
van de aanpassingen die een andere regionale energiehuishouding van het netinfrastructuur vraagt.
Helaas kon de bijeenkomst op 12 maart jl. - waarop deze
denkrichtingen met de volksvertegenwoordigers besproken zouden worden - vanwege de Corona-situatie niet
doorgaan. Inmiddels heeft het Rijk het landelijk tijdschema voor de RES echter verruimd (zie hierna), zodat er

naar nieuwe mogelijkheden kan worden gezocht om de
concept-RES met raadsleden, statenleden en AB-leden
van waterschappen te bespreken.
Intussen is wel doorgewerkt aan een voorlopige versie
van de concept-RES. Deze is op 15 april jl. besproken in de stuurgroep RES. Aan de colleges van B en
W, Gedeputeerde Staten en de DB’s van de betrokken
waterschappen wordt gevraagd om uiterlijk op 19 mei
aanstaande in te stemmen met inzending van de voorlopige versie bij Nationaal Programma RES (voor 1 juni
aanstaande). Die versie zal kort na 19 mei met alle raden,
Provinciale Staten en AB’s worden gedeeld zodat die
zowel lokaal als regionaal besproken kan worden. Met
de griffiers en klankbordgroep raadsleden zal worden
bekeken of en hoe dat regionaal nog voor het zomerreces
kan worden georganiseerd.
Vanwege de Corona-situatie is op 8 april jl landelijk
besloten dat een verruiming van het tijdschema voor het
opleveren van de RES nodig is. De planning voor het
aanleveren van de bestuurlijk vastgestelde concept-RES
wordt verruimd van 1 juni naar 1 oktober 2020. De planning voor het opleveren van de RES 1.0 wordt verruimd
van 1 maart 2021 naar 1 juli 2021.
Dit geeft zoals gezegd meer ruimte in het proces van
de concept-RES voor 1 oktober a.s. Met de griffiers en
klankbordgroep raadsleden zal worden nagegaan hoe de
lokale besluitvorming in september a.s. het best kan worden voorbereid en regionaal afgestemd. In de volgende
nieuwsbrief volgt een update.
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Over de samenwerking
Regio Midden-Holland

Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt

Ruimte en Wonen

Verkeer en Vervoer

Sociaal Domein

Duurzaamheid

Cultuur

Lees hier over waaraan wordt gewerkt binnen de programma’s van Regio Midden-Holland… Wat doet de regio voor u?

Cultuur
Regio Midden-Holland voornemens deel
te nemen aan subsidieregeling cultuur
educatie

Voor de uitvoering van de subsidieregeling werken we
samen met Parkvilla, cultuurcentrum in Alphen aan den
Rijn als penvoerder.

In maart 2020 heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap aan de voorzitter van het Bestuurlijk
platform Cultuur van Regio Midden-Holland, een brief
gestuurd aangaande de nieuwe periode Cultuureducatie
met Kwaliteit 2021-2024. In deze brief vraagt minister Van
Engelshoven de 5 regio gemeenten, opnieuw samen met
het kabinet te investeren in het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Inmiddels is de concept-regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024 gelanceerd.

De nieuwe Cultuureducatie met Kwaliteit regeling 20212024 zoals nu in concept gereed, kent de volgende
nieuwe speerpunten:
• Kansengelijkheid
• Integraal Cultuuronderwijs
• Ruimere mogelijkheden voor Voortgezet Onderwijs en
het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs in het
bijzonder.

Het subsidieprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit
richt zich op het versterken van cultuuronderwijs. Het
doel van het programma is om alle kinderen in Nederland
te laten profiteren van goed cultuuronderwijs waarbij ze
plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Zodat
ze zich ontwikkelen tot creatieve en kritische volwassenen die klaar zijn voor de uitdagingen van de 21e eeuw.
Het programma bevordert samenwerking tussen scholen
en culturele instellingen en verhoogt de deskundigheid
van leerkrachten en vakdocenten.
Regio Midden-Holland maakt sinds 2013 gebruik van de
subsidieregeling en samen met de culturele instellingen
en de bijna 100 basisscholen in de 5 gemeenten, boeken
we resultaten. Het culturele aanbod komt makkelijker bij
de scholen, leerkrachten worden deskundiger, kennis
wordt gedeeld, inspiratiemiddagen en intervisies worden
georganiseerd voor leerkrachten en cultuurcoaches
helpen scholen bij het versterken van cultuuronderwijs.

s amenwerking met cultuurcentrum Parkvilla als pen
voerder. In vervolg daarop hebben de 5 bestuurders
aangegeven voornemens te zijn om deel te nemen aan
de nieuwe subsidieperiode Cultuureducatie met Kwaliteit
2021-2024 en binnen de eigen gemeente de beschikbaarheid van de € 0,79 per inwoner te onderzoeken of
mogelijk te maken. De nieuwe aanvraag moet voor
1 november 2020 ingediend worden bij het Fonds voor
Cultuurparticipatie.

De minister wijst in haar brief op de mogelijkheden om
cultuur en gelijke kansen te verbinden. De sociale of
economische achtergrond van een leerling mag geen
belemmering zijn om toegang te hebben tot een rijk
cultuuraanbod.
Het programma Cultuureducatie met Kwaliteit is een
matchingsprogramma, waarbij de subsidie vanuit het
Rijk, gelijk is aan de inleg van de gemeenten. In de
concept-regeling is opgenomen dat de bijdrage vanuit
OCW € 0,79 bedraagt en de minister vraagt gemeenten
eenzelfde bedrag (of een deel daarvan) in te leggen. De
financiële bijdrage van de gemeenten in Midden-Holland
bestaat tot nu toe uit bestaande gelden die bestemd zijn
voor cultuureducatie.
Tijdens het bestuurlijk platform van 1 april 2020 hebben
bestuurders gesproken over de invulling van de nieuwe
periode Cultuureducatie met Kwaliteit. Zij hebben daarbij
aangegeven tevreden te zijn met de huidige regionale
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