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Adviescommissie Cultuurfonds Wijk bij Duurstede  

Wijk bij Duurstede, 7 november 2018 

 

Aan de Wethouder Cultuur, Wil Kosterman. 

Op 12 september 2018 heeft de adviescommissie de subsidieaanvraag ‘Van Skatebaan tot Speelpark’ 
van Stichting Binding - Jongerenwerk besproken. Het betreft een bijdrage in de financiering van de 
herinrichting van de skatebaan in de wijk De Horden waarvoor € 2.500,- gevraagd wordt. 

De herinrichting heeft als doel om de skatebaan weer uitdagender, dynamischer en gezelliger voor een 
brede doelgroep te maken. Hiervoor zal het sport- en speelaanbod op de gehele skatebaan aangepast 
worden. 

De commissie adviseert unaniem NEGATIEF over de aanvraag voor een bedrag van € 2.500,- 

Onderstaand treft u de reden van dit negatief advies aan: 

Als leidraad voor onze adviestaak hanteert de commissie de notitie “Cultuurfonds Wijk bij Duurstede – 
organisatie per 1 januari 2016”. 

• De aanvraag is afkomstig van een lokale organisatie uit Wijk bij Duurstede. 
• De activiteit is vernieuwend in algemene zin en zal ook van toegevoegde waarde zijn voor de 

wijk, maar het gaat niet om een culturele activiteit zoals in Artikel 12* van de beleidsregels 2018 
voor het Cultuurfonds is bedoeld. 

• Het voorstel is realistisch en concreet; naast de inzet van vrijwilligers zijn professionele 
bedrijven vereist om het plan te kunnen realiseren. 

• Aan de financiële randvoorwaarden (minimaal 25% van het projectbudget is door andere bronnen te 
financieren) wordt voldaan. Het plan omhelst dan ook een substantiële begroting waarvoor 
financiële bijdragen van diverse partijen noodzakelijk zijn. 
 

Conclusie: 
De adviescommissie is daarom van mening dat deze aanvraag – ondanks dat het een nieuwe impuls zal 
geven aan de skate (jongeren) cultuur – niet geheel voldoet aan de criteria van het Cultuurfonds. 
 

De Adviescommissie Cultuurfonds: 

Heidi Hamers (voorzitter) 
Hans van Bruksvoort 
Roger Caubo 
Jan van Donselaar 

 

*Artikel 12 Cultuurfonds 

Het Cultuurfonds beschikt jaarlijks over € 10.000. Voor nieuwe evenementen of culturele activiteiten dan wel 

een aanvulling op het bestaande aanbod van evenementen en culturele activiteiten, kan een aanvrager een 
incidentele subsidie aanvragen bij de adviescommissie van het Cultuurfonds. De aanvragen worden door de 
adviescommissie in behandeling genomen. Er is vier keer per jaar de mogelijkheid om subsidie aan te vragen. 

Per halfjaar wordt er € 5.000,- beschikbaar gesteld aan subsidie. De hoogte van de subsidie voor het 

evenement of de culturele activiteit wordt aan de hand van de criteria (identiteitsversterkend, 
zelfwerkzaamheid, vernieuwend, en cultureel ondernemerschap, specifieke doelgroep, breed draagvlak, 
verbinden, stimulering originaliteit en creatief vermogen) bepaald. De aanvrager kan maximaal voor 2 
achtereenvolgende jaren een bijdrage uit het Cultuurfonds ontvangen. Indien het cultuurfonds aan het eind 
van het jaar budget overhoudt, kan dit worden meegenomen naar het volgend jaar.  


