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Voorwoord
Gezien de uitzonderlijke situatie waarmee we als subsidiepartners als gevolg van
de wereldwijde uitbraak van COVID-19 in 2020 te maken hadden, is besloten het
uitvoeringsplan 2020 met een jaar te verlengen.
Hoewel er op vindingrijke wijze gerealiseerd is dat de meeste activiteiten uit het
uitvoeringsplan 2020 (al dan niet in aangepaste vorm) zijn uitgevoerd, heeft de
coronacrisis veel van iedereen gevraagd. Om die reden werd er geen ruimte
gevoeld om voor 2021 en 2022 een totaal nieuw uitvoeringsplan op te stellen.
In dit addendum wordt daarom slechts ingegaan op de wijzigingen in de
initiatiefvraag en de activiteiten voor 2021 voor zover zij afwijken van 2020 of
nieuw zijn toegevoegd.

Initiatiefvraag 2021
De (concept) initiatiefvraag 2021 is niet aangepast, en leidt derhalve niet tot
wijzigingen in het uitvoeringsplan 2021 ten opzichte van 2020.
Net zoals in 2020 staan ook in 2021 de volgende doelen centraal:
• Het realiseren van een breed aanbod voor het ontwikkelen van moderne
basisvaardigheden en talenten
• Bekendheid geven aan dit aanbod
• Zorgdragen voor een goede bereikbaarheid van het aanbod voor alle
inwoners
• Vergroten van de belangstelling van inwoners voor het ontwikkelen van
vaardigheden, talenten en een actieve, gezonde leefstijl

•

Het uitvoeren van de wettelijke taak tot het verzorgen van een
bibliotheekvoorziening

De partners aan tafel dragen in 2021 bij aan dit doel door onze activiteiten, die
grotendeels gelijk zijn aan de activiteiten in 2020. Daarbij is duidelijke winst dat
we met elkaar steeds meer samenwerken en van elkaar leren. Verder staat voor
2021 het verbeteren van monitoren, resultaatmeting én impactmeting hoog op
onze agenda.
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Er zijn voor 2021 vijf nieuwe partners toegetreden:

1.
2.
3.
4.
5.

Funky Music School
Stichting Aight
LVTV
Midvliet
Dans aan de Vliet

Vervolgens is aan de subsidietafel Basisvaardigheden en Talentontwikkeling
gevraagd om een vorm van Maatschappelijke Diensttijd (MDT) te realiseren
waaraan (geselecteerde) klassen van middelbare scholen in het kader van hun
lesprogramma kunnen deelnemen. Hiervoor was nieuw (rijks)budget beschikbaar.
Met deze vraag is een deeltafel, bestaande uit De Talentenloods en de vijf nieuwe
partners voortvarend aan de slag gegaan, wat ertoe heeft geleid dat deze nieuwe
partners geaccommodeerd konden worden binnen het plan voor de
Maatschappelijke Diensttijd. Al in 2020 zijn de nodige voorbereidingsstappen gezet
voor een pilot die in 2021 wordt uitgevoerd.

Wijzigingen activiteiten ten opzichte van 2020
Belangrijkste wijziging in activiteiten is de toevoeging van de pilot
Maatschappelijke Diensttijd. De nieuwe partners gaan samen met Talentenloods
een rol spelen bij het begeleiden van 40 scholieren van 2 VMBO klassen bij deze
maatschappelijke diensttijd, en zullen daarnaast samen een gezamenlijk project en
een eindpresentatie verzorgen. Na een succesvol pilotjaar in schooljaar 2020/ 2021
kan het project wellicht uitgebreid worden (met externe fondsen).
In de pilot wordt een methodiek ontwikkeld die na afloop van de pilot duurzaam
kan worden ingezet om jongeren via maatschappelijke diensttijd hun talenten te
laten ontdekken en tegelijkertijd kennis te laten maken met vrijwilligerswerk. Ze
ervaren dat dit voldoening en waardering oplevert en vergroten hun vaardigheden,
zelfvertrouwen en netwerk. Het maakt de samenleving sterker. Concrete stappen
en formats worden ontwikkeld om de matching tussen jongeren en instellingen zo
goed mogelijk te laten verlopen en af te stemmen op het curriculum van het
onderwijs. Bovendien wordt gedurende de pilot een promotievideo ontwikkeld en
een certificaat. De pilot wordt afgesloten met een slotbijeenkomst in theater
Ludens.
Doordat het cultuuranker in 2021 een andere invulling krijgt is er een klein budget
vrijgevallen. De partners hebben ervoor gekozen om met dit bedrag de zgn.
“kaasschaaf” bezuiniging van 2020 terug te draaien, waardoor partners iets meer
mogelijkheden hebben om ook te gaan innoveren in 2021. Hiertoe wordt ook
gekeken naar nieuwe geldstromen zoals de Regeling “Samen Cultuur maken”.
Dit is een subsidieregeling waar het sociale domein en culturele domein samen
werken aan cultuur voor iedereen. Dit sluit goed aan bij de stappen die vanuit
het Cultuuranker afgelopen jaar zijn gezet.
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De rol van de mediapartners aan tafel behoeft een toelichting; omdat zij nu
scholieren gaan begeleiden in het MDT project valt hun aanbod binnen de
initiatiefvraag van Talentontwikkeling. Hun kernactiviteiten vergroten weliswaar
het bereik van het aanbod aan tafel, maar wordt niet gezien als passend binnen de
initiatiefvraag. Daarnaast is een budget opgenomen voor het maken van een
videoproductie. Dit bedrag is voorbehouden aan de partij, die begin 2021 zal
worden aangewezen als gesubsidieerde lokale omroep van de gemeente. Ten tijde
van dit schrijven loopt hiervoor een aanwijzingsprocedure.

Financiële verdeling 2021
Verdeling ongeoormerkt en geoormerkt budget:
Budget

2021

Exploitatie en wettelijke taken Bibliotheek aan de Vliet
Combinatiefunctionarissen Sport en Welzijn
subtotaal

€ 1.648.882,34
€ 582.988,20
€ 2.231.870,54

Maatschappelijke Diensttijd

€ 52.851,54

Totaal geoormerkt 2021

€ 2.284.722,08

Totaal ongeoormerkt

€ 277.184,00

TOTAAL BUDGET TAFEL B&T 2021

€ 2.561.906

Verdeling ongeoormerkte gelden:
Bestaande partners 2021/
Activiteit
2021
Bibliotheek aan de Vliet
Cultuurmenu/Brede School
Sport en Welzijn
Cultuurmenu/ Brede School/ Sport
Trias
Wijkmuziekschool/Jeugdtheaterschool/
Cultuurmenu-muziek/ Muziekmakers/
Cultuuranker
Theater Ludens
Museum Huygens Hofwijck
Museum Swaensteyn
Talentenloods
Tafelbudget 2021 (innovatie,
vergaderkosten)
TOTAAL ONGEOORMERKT

Bedrag
€ 29.879,49
€ 133.077,73
€ 61.282,28

Jeugdtheaterschool/ Cultuurmenutheater/Popactiviteiten

€ 24.733,09

Culturele educatie Huygens Hofwijck

€ 3.585,87

Culturele educatie Swaensteyn

€ 10.566,71

Podia basis- en voortgezet onderwijs

€ 12.707,84
€ 1.351,00
€ 277.184,00
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Pilot Maatschappelijke Diensttijd (geoormerkt)
Partners MDT 2021

Activiteit

Bedrag

Dans aan de Vliet (*)

Begeleiding 10 leerlingen

€ 9.000,00

Coördinatie en begeleiding 6
leerlingen
Begeleiding 6 leerlingen

€ 11.850,00

LVTV (*)

Begeleiding 6 leerlingen

€ 3.600,00

Midvliet (*)

Begeleiding 6 leerlingen

€ 3.600,00

Videoproductie

€ 5.000,00

Eindpresentatie, begeleiding 6
leerlingen
Matching nieuwe leerlingen

€ 8.550,00

St Aight (*)
Funky Music School (*)

Media partner 2021 (ntb)
Talentenloods
Voorbereiding 2022 (ntb)

€ 6.600,00

€ 4.652,00
€ 52.852,00

(*) = nieuwe partner in 2021

Bijlagen
A- Maatschappelijke Diensttijd 2021
B- Activiteitenplannen 2021 - Aangepast uit het
uitvoeringsplan 2020
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