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1.

Waarom een Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek?
Missie

Cultuurcoalitie Achterhoek

Het versterken en zichtbaar maken van de culturele
identiteit en leefbaarheid van de Achterhoek,
met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.

Educatie & Erfgoed
Dru Cultuurfabriek & ECAL

Doelen die we met het pact beogen:
•

•

Verbinding tussen cultuur en erfgoed versterken in
concrete, regioversterkende, kwalitatieve en
bovenlokale projecten.
Versterking Achterhoekse culturele infrastructuur,
professionele en amateur instellingen lokaal, zodat
partijen elkaar (beter) leren kennen en verbindingen
kunnen leggen.

•

Cultuur verbinden met zorg en welzijn.

•

Aansluiten bij vrijetijdseconomie, toerisme en
recreatie rondom cultureel erfgoed bevorderen.

•

De eigen omgeving beter beleefbaar maken voor
de inwoners van de Achterhoek en de bezoekers.

Het pact kent daartoe 4 themalijnen:
•

TOERISME - Cultuurzomer Achterhoek

•

EDUCATIE & ERFGOED - Leren en leven met cultuur

•

PARTICIPATIE - Lang Leve Kunst & Naoberschap

•

INNOVATIE - KUNSTwerkt

Participatie
Gruitpoort
Boogie Woogie

Toerisme
Achterhoek Toerisme

Innovatie
KunstWERKT

Alle themalijnen zoeken steeds naar inhoudelijke verbinding binnen
de projecten. De themalijn Innovatie ligt als het ware onder de
andere 3. Dat komt tot uiting door vanuit KUNSTwerkt per 2 jaar
minimaal één project aan elke lijn te verbinden.
De coalitie draagt er zorg voor dat alle themalijnen in alle 9
gemeenten projecten plaatsvinden. KUNSTwerkt, Achterhoek
Toerisme, DRU Cultuurfabriek en ECAL werken daarbij in alle 9
gemeenten. Gezien de aard van de participatieprojecten verdelen
Gruitpoort en Boogie Woogie de projecten in respectievelijk de 5
gemeenten in de West Achterhoek en de 4 gemeenten in de Oost
Achterhoek. De budgetten voor de projecten worden volgens die
indeling verdeeld. Zie daarvoor Hoofdstuk 3.
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2.

Wie is wie
in het pact?

ROL
Cultuurcoalitiepartners

Projectleiders

Penvoerders

Communicatie

Wethouders

Ambtenaren

Extern adviseur

WAT
Achterhoek Toerisme
DRU Cultuurfabriek
Erfgoedcentrum Achterhoek Liemers
Boogie Woogie
Gruitpoort
Achterhoek Toerisme - Cultuurzomer
DRU - Leren en leven met cultuur
ECAL - Leren en leven met cultuur
Boogie Woogie – Lang Leve Kunst & Naoberschap
Gruitpoort - Lang Leve Kunst & Naoberschap
Cultuurmij Oost - KUNSTwerkt
Cultuurcoalitie (Gruitpoort)
Gemeenten (Doesburg)
Provincie Gelderland
C&EP breed, advies en uitvoering
Achterhoek Toerisme
DRU Cultuurfabriek
Boogie Woogie
ECAL
Gruitpoort
KUNSTwerkt
Doesburg
Doetinchem
Bronckhorst
Oude IJsselstreek
Montferland
Oost Gelre
Aalten
Berkelland
Winterswijk
Doesburg
Doetinchem
Bronckhorst
Oude IJsselstreek
Montferland
Oost Gelre
Aalten
Berkelland
Winterswijk
Inhoudelijk advies en koppeling andere pacten

WIE
Manuel Hezeman
Juliëtte Hofman
Femia Siero
Marjan de Vos
Ester van de Haar
Liesbeth Schepers
Juliëtte Hofman
Femia Siero
Harry ten Brinke
Machteld van der Meij
Erna aan de Stegge
Ester van de Haar / Maria v.d. Post
Judith van Baast
Sandra ten Wolde
Elly Wenneger
Liesbeth Schepers
Marian Roerdinkholder
Harry ten Brinke
Femia Siero
John von der Linden
Lotte Lentes
Ellen Mulder
Maureen Sluiter
Jan Engels
Peter van der Wardt
Ingrid Wolsing
René Hoijtink
Henk Rijks
Joke Pot
Rik Gommers
Judith van Baast, Marinus Lenselink
Paul Pattijn, Gerdien Dutman
Jeroen Glandrup
Toon Tomberg
Ab de Vries
Peter Ballast, Diana Buttner
Ingrid Oonk, Marjon Lettink
Jan Wikkerink, Jan Dirk Focker
Joyce Ras, Rob Ansink
Johan Godschalk
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3.

Wat houdt het pact in?
Nu de Cultuurcoalitie het pact omarmt en uitvoert, maken ook reeds
bestaande projecten en activiteiten van onze instellingen die binnen
deze lijnen vallen, deel uit van het pact. We gaan per activiteit
bekijken of ze bijdragen aan de missie en doelen van het pact en
zullen ze dan (ook) C&EP communiceren en promoten.
Daarnaast gebruiken we de financiële middelen van het pact om als
Cultuurcoalitiepartners nieuwe activiteiten binnen deze lijnen op
te starten. Zie hierna. We timmeren het pact niet dicht maar laten
ruimte om nieuwe dingen te laten ontstaan.
De kaders voor het programma liggen vast. De cultuurcoalitie
dient daartoe jaarlijks een projectplan in dat door de gemeenten
geaccordeerd wordt. Het budget is ingericht op projecten. Het is
geen subsidiepot voor evenementen van derden. Wel wordt een klein
deel als ‘nader in te vullen’ in de themabegrotingen opgenomen. In
de loop van het jaar kan kunnen daar projecten die zich aandienen
mee gefinancierd worden. Deze kunnen zowel door de gemeenten
als door de coalitiepartners ingebracht worden, al dan niet
gesuggereerd door derden. De Cultuurcoalitie doet op basis van de
vraag per jaar een voorstel de totale invulling van het programma.
Besluitvorming daarover vindt plaats in het ambtelijk overleg met de
coalitiepartners.

Voor de besluitvorming welke projecten en activiteiten onder het
pact vallen en als zodanig gecommuniceerd kunnen worden (dus
zowel eigen activiteiten van de partners als activiteiten van derden)
hanteren wij de volgende criteria:
1.

De activiteit heeft een culturele component en valt onder een
van de 4 programmalijnen

2.

De activiteit draagt bij aan de positieve beeldvorming over de
Achterhoek

3.

De activiteit vergroot het bereik van het pact en daarmee van de
beeldvorming over de Achterhoek

4.

De activiteit past binnen een gelijkelijke regionale verdeling van
activiteiten per gemeente (we bewaken dat alle 9 gemeenten
door het jaar heen gelijkelijk bedeeld worden met projecten en
communicatie daarover)

Per programmalijn leveren de betreffende partners in 2017 de
volgende producten. Jaarlijks wordt vanuit deze uitgangspunten
en de opgedane ervaringen het programma voor het jaar er na
opgesteld en door de gemeenten goedgekeurd.

Derden kunnen participeren in de projecten die gepland staan (op de
website raadpleegbaar). Een open sollicitatie daartoe kan men altijd
indienen.
Ook kunnen we bij het vaststellen van het jaarprogramma besluiten
activiteiten of ideeën van derden te adopteren als eigen projecten
dan wel helpen ze middels het pact in de markt te zetten.
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3.1 Themalijn Toerisme
CultuurZomer Achterhoek
Uitvoerder: Achterhoek Toerisme
Projectleider: Liesbeth Schepers

Deelprojecten:
Op basis van een selectie van evenementen (minimaal 1 met een
koppeling met KUNSTwerkt) door C&E pact (leidend), Achterhoek
Nieuws en Achterhoek Toerisme
1.

Krant: oplage 2017 155.300 huis-aan-huis in de deelnemende
gemeenten, 10.000 extra exemplaren voor ondernemers,
toeristische informatiekantoren, etc. in de Achterhoek. Selectie
evenementen door C&E pact (leidend), Achterhoek Nieuws en
Achterhoek Toerisme. De geselecteerde evenementen worden
verbonden met een jaarlijks thema en redactionele items.

2.

Beeld: In iedere gemeente wordt een event gefilmd en gepost
op social media (YouTube en FB). Aan het einde van de
Cultuurzomer wordt hier een compilatiefilm uit gesneden.

3.

Website: De geselecteerde evenementen worden op de website
www.cultuurzomerachterhoek geplaatst. Er wordt ook veel input
gestuurd vanuit overige organisatoren, dat plaatsen we ook zo
veel mogelijk.

4.

Sociale media: Facebook posts en advertenties (in 2016 ruim
130 posts).

5.

Een sluiting en/of opening van het Cultuurzomer seizoen. In
2017 wordt een afsluiting voor event organisatoren opgetuigd.

Doel: Cultuur en erfgoed in de Achterhoek in de etalage zetten door
communicatie voor 50 - 60 zomerse evenementen.
Info: De Achterhoek heeft een brede waaier aan cultuur te bieden.
Zowel de liefhebber van de schilder Mondriaan komt aan zijn trekken
als ook degene die grote evenementen zoekt. Enkele voorbeelden
zijn de illustere producties die in het Steengroevetheater uitgevoerd
worden, of het snelst groeiende evenement van Europa: de Zwarte
Cross en het leukste evenement van Gelderland – Reurpop - vindt
in de Achterhoek plaats. Op kleinere schaal zijn er o.a. literaire
bijeenkomsten, toneel en streekvoorstellingen te bezoeken; de
Achterhoek heeft het allemaal.
In het Project Cultuurzomer Achterhoek worden jaarlijks de
afzonderlijke, bestaande cultuur-toeristische evenementen in de
zomer met elkaar samengebracht, verbonden en gepromoot. Zo krijgt
de regio meer profilering en wordt een breder publiek bereikt. De
evenementen van Cultuurzomer Achterhoek worden in de etalage
gezet middels o.a. een Cultuurzomer magazine incl. huis aan huis
verspreiding, een Cultuurzomer website, een Facebookpagina, blogs,
redactionele artikelen, filmpjes, etc.
Doelgroepen: Toeristen en eigen inwoners

Partners (o.a.):
Achterhoek Nieuws, Ondernemers en VVV kantoren in de Achterhoek,
Evenementenorganisatoren, Behind the Corner, iDeefabriek
Achterhoek (erfgoed)
Budget: € 28.750 per jaar

STICHTING
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3.2 Themalijn Participatie
Lang Leve Kunst & Naoberschap
Uitvoerders: Gruitpoort en Boogie Woogie
Projectleider Oost Achterhoek: Harry ten Brinke
Projectleider West Achterhoek: Machteld van der Meij
Doel: Bewustwording bevorderen van de culturele identiteit
van de regio door het verbinden van generaties via uitdagende
kunstactiviteiten. Bij voorkeur door generaties te verbinden.
Dus altijd samen met anderen: jongeren, amateurkunstenaars,
mantelzorgers of andere vrijwilligers.
Info: De samenleving staat voor een formidabele opdracht om in
het licht van alle veranderingen ervoor te zorgen dat onze ouderen
zich maximaal blijven inzetten, voor de samenleving, maar ook voor
henzelf. Deze opdracht lukt alleen als we ons als maatschappelijke,
culturele en sportieve instellingen weten te verbinden.
Cultuurparticipatie is daarin een vliegwiel. Een middel om mensen
niet op hun zorgbehoefte te benaderen, maar op hun talenten en
interesses. Verbeelding, theater, tekst en muziek helpen om het
leven, als je ouder wordt met of zonder groeiende beperkingen, van
zingeving te voorzien. De verhalen van het leven dat geleefd is, zijn
het cement van een samenleving. Zeker als die verhalen gedeeld
worden met andere generaties. LangLeveKunst-projecten:

Doelgroepen:
•

Kwetsbare en vitale ouderen, zowel zelfstandig wonend als
intramuraal

•

Naobers: vrijwilligers waaronder jongeren, amateurkunstenaars
en mantelzorgers

Deelprojecten:
•

Minimaal 1 project per gemeente per jaar, conform afgelopen
projectperiode

•

Nader in te vullen projecten, minimaal 1 gekoppeld aan
KUNSTwerkt

•

Verbreding van de werkwijze van het programma Lang Leve
Kunst in de West Achterhoek naar de Oost Achterhoekse
gemeenten.

Partners:
Zorgorganisaties, ziekenhuis, welzijnsorganisaties, middelbare
scholen, welzijnorganisaties en landelijke fondsen.

•

geven bestaande verbindingen een nieuwe impuls.

•

leggen verbindingen met erfgoedlocaties

Samenwerking met kunstenaars, amateurkunstenaars en hun
verenigingen en andere geschikte partijen zoals mensen uit de buurt
en nieuwkomers.

•

betrekken zoveel mogelijk vrijwilligers van alle leeftijden
bij de projecten

Budget: € 62.100 per jaar.
Daarnaast worden extra baten verworven bij de betrokken partners
en fondsen.
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3.3 Themalijn Educatie &
Erfgoed
Leren en leven met cultuur
Uitvoerders: DRU Cultuurfabriek en Erfgoedcentrum Achterhoek en
Liemers
Projectleiders: Juliëtte Hofman en Femia Siero
Doel: Omgevingsbewustzijn bevorderen, identiteitsbeleving,
kennisoverdracht, intergenerationeel. Het bevorderen van de
leefbaarheid en beleving van de eigen cultuur en identiteit door
het materiele en immateriële erfgoed met elkaar te verbinden.
Speerpunten hierbij zijn: streektaal, voedsel en kunst/muziek/film uit
eigen streek. Het gaat om identiteitsbeleving en kennisoverdracht
tussen de generaties.
Info: Centraal thema binnen deze themalijn staat de beleving van
de eigen cultuur en identiteit. Onder kinderen/jongeren hebben
streektaal en streekcultuur een negatief imago. Bij de oudere
generatie zijn beiden meer verankerd in het DNA. Middels diverse
projecten op het gebied van taal, muziek, film en voedsel gaat
de jongere generatie aan de slag met de beleving van de eigen
omgeving en identiteit. Hiertoe worden nieuwe projecten opgezet
(o.a. op het gebied van streektaal en voeding) en wordt aansluiting
gezocht bij bestaande evenementen (o.a. streektaalprojecten, het
Achterhoeks scholieren filmfestival JAFA, Dag van de Achterhoekse
popmuziek en de Smaakwerkplaats). Binnen alle projecten wordt
de verbinding gezocht tussen jong en oud en waar mogelijk tevens
tussen educatie en participatie. Indien de projecten zich daarvoor
lenen, zal tevens worden aangehaakt bij landelijke dagen zoals
landelijke Gedichtendag, Open Monumentendag etc.

De producten die in deze themalijn ontwikkeld worden, worden
overgedraagbaar gemaakt en naderhand ook via de diverse
Cultuur&School-makelaars in de regio aan scholen aangeboden.
Doelgroepen:
•

Basis- en voortgezet onderwijs, waar mogelijk intergenerationeel

Deelprojecten:
•
•
•
•
•
•

Schrijfcursus
Achterhoekcollege
Wiesneus
Smaakwerkplaats
Dag van de Achterhoekse popmuziek
JAFA

Nader in te vullen beeldende kunst (KUNSTwerkt-)project met een
educatie aspect
Partners:
Mirjan Koldeweij (www.kunstvankoldeweij.nl), Smaakacademie
Achterhoek (www.smaakacademieachterhoek.nl), Behind the corner
(www.behindthecorner.nl), Dialectkring Achterhoek en Liemers
(www.dialectkring.nl)
Budget: € 62.100 per jaar.
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3.4 Themalijn Innovatie
KUNSTwerkt
Uitvoerders: Cultuurmij Oost
Projectleider: Erna aan de Stegge
Doel: Opdrachtgevers en kunstenaars tot sectoroverstijgende
samenwerking aanzetten, waarbij de kunstenaar zijn beeldkracht
verzilvert en de opdrachtgever een innovatieve stap maakt. Per
gemeente markante voorbeeldprojecten realiseren. De Achterhoek
als innovatieve regio profileren. De connectie tussen cultuur, erfgoed
en andere sectoren een blijvend karakter geven.
Info: Elk KUNSTwerkt-traject begint met het opsporen van
opdrachtsituaties, benaderen potentiële opdrachtgevers, het
formuleren van de opdracht, de voordracht van geschikte
kunstenaars, het selectieproces en loopt tot en met de kennismaking.
Als de opdrachtovereenkomst tussen CMO en kunstenaar is getekend,
eindigt de matchfase.
Vanaf het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst gaat de
kunstenaar aan de slag. De projectmedewerker (afkomstig en
gesitueerd in de Achterhoek) verzorgt de begeleiding, controleert
de voortgang en zorgt voor terugkoppeling naar partijen. In deze
fase verzamelt de projectassistent materiaal (tekst en beeld), dat de
basis vormt voor het externe communicatieproces. Deze fase loopt
tot en met de presentatie van het ontwerp/idee aan de potentiële
opdrachtgever (bedrijf, organisatie, particulier).

Doelgroepen:
Kunstenaars en opdrachtgevers
Deelprojecten:
In alle 9 gemeenten wordt met de eerste matchfase gestart.
Partners:
Opdrachtgevers uit bedrijfsleven, maakindustrie, welzijnssector en
overheid.
Mirjan Koldeweij (www.kunstvankoldeweij.nl), Lotte Lentes (www.
lottelentes.nl), Mothership (www.enterthemothership.com).
Budget: € 60.472 per jaar.
De projectleider KUNSTwerkt heeft als eerste contactpersoon
de penvoerder van de Cultuurcoalitie en rapporteert aan
de Cultuurcoalitie als geheel.

De overbrugging van ontwerp naar uitvoering vraagt in de meeste
gevallen om ondersteuning. Hiervoor zorgt de projectleider. In deze
fase wordt, waar nodig, hulp geboden bij het opstellen van een
opdrachtovereenkomst en het vinden van aanvullende financiering.
Binnen de deelprojecten wordt steeds naar de verbinding met de
andere themalijnen gezocht.
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3.5 Platformfunctie

3.6 Communicatie

Omdat de missie en vooral ook de genoemde ambities een extra
impuls te geven is het van belang pactbrede activiteiten te
ontplooien en kennisdeling te stimuleren.

Gezien de missie en de doelstellingen van het pact is de
communicatie over alle projecten en activiteiten het meest
essentiële onderdeel van het pact. De communicatie over de
projecten binnen de programmalijnen zal dus in samenhang met
de pactbrede communicatie moeten plaatsvinden. De middelen van
het pact dienen om het ‘succes te vieren’, verslaglegging achteraf.
Verantwoording richting geldverstrekkers (gemeentes en provincie).
Er dient doorlopend (actuele) input naar Elly (Studio Nieuwe Weide)
gestuurd te worden om dit te bundelen/verzamelen. De nieuwsbrief
zal zorgen voor structuur in het aanleveren en het zenden van de
informatie en het archiveren van resultaten. > passief
De middelen van de partners dienen om de doelgroep van het
project te bedienen. Agenderend en informerend, vooraf. > proactief

We streven er daarom naar om de bestuurlijke overleggen 2 keer per
jaar, te koppelen aan een pactbreed (eventueel publiek) event, waar
mogelijk met een aspect van kennisdeling. Dat kan de ene keer bij
wijze van spreken een klassenbezoekop een school zijn, de andere
keer een congres dat we op de bestuurlijke overlegdatum prikken.
Verder worden de gedeputeerde, de wethouders en ook raadsleden
voor relevante evenementen uitgenodigd.
Deze platformevents krijgen een thema en daarmee is steeds een
van de Cultuurcoalitiepartners ‘eigenaar’ van zo’n event. Het kan een
bestaand evenement zijn, zelfs van derden, maar ook gewoon een
presentatie van een van de projecten.

•

Studio Nieuwe Weide wordt overkoepelend ingezet voor de
communicatie als pact.

•

De partners zijn verantwoordelijk voor communicatie over de
projecten. Zij zijn mede-beheerder van beschikbare online pactkanalen en plaatsen hier waar relevant content. De richtlijnen
hiervoor zullen in de loop van de eerste maanden van CEPA
worden aangescherpt. Al doende wordt er bijgestuurd.

•

Partners zonder aparte communicatieadviseur worden
doorlopend geïnformeerd en betrokken in de communicatie.

•

Er komt een projectenoverzicht voor gebruik website en andere
kanalen.

•

In alle projecten worden de kernwaarden van het pact
meegenomen: #ontdekken #verbinden #trots

•

Ieder jaar wordt bereik partners samengevoegd in visueel
interessante statistieken voor Jaarverslag.

•

Er wordt een beeldbank gegeneerd per themalijn (dropbox).

•

Deze periode zullen (opnieuw) de communicatie-medewerkers
van de 9 gemeenten verplicht bij het pact betrokken worden.
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Communicatie (vervolg)
MIDDEL

DOEL

DOELGROEP

FREQUENTIE

Website pact

Successen delen/vieren
Informatief/naslagwerk

Gemeente, ambtenaar en wethouder
Provincie
Betrokken partners (per project)
+ ‘geïnteresseerde burger’

1x per maand

Website partner

Informeren
Werven

Deelnemers

Nieuwsbrief pact

Verslaglegging / succes delen
+ kleine agenda vooruitkijkend

Gemeente, ambtenaar en wethouder
Provincie
Betrokken partners (per project)

Persbericht op projectniveau

Informeren
Werven

Media
Partners

Persbericht

Informeren

op pactniveau

Successen vieren

Gemeente, ambtenaar en wethouder
Provincie
Betrokken partners (per project)
Media

Structureel communicatie overleg

Kennis delen
Bijpraten ontwikkelingen
Acties proactief doornemen
Feedback op elkaar
Werkzaamheden plannen/verdelen

Communicatie-professionals pact +
evt Erna en Femia

2 wkn na
Cultuurcoalitie-overleg

Social media pact
Facebook
Youtube

= ondergeschikt
Successen delen/vieren
Informatief
Wervend (kan)
Verslaglegging

Geïnteresseerde burgers
Betrokken partners
Coalitiepartners
Gemeente/ provincie

Doorlopend – actueel
Iedere partner plaatst
min. 2x p/maand een
FB-bericht

Jaarverslag

Verslaglegging/ successen delen
Statistieken partners tonen

Gemeente, ambtenaar en wethouder
Provincie
Betrokken partners (per project)

1x per jaar

Dropbox

Documenten delen
Elkaar informeren
Verzamelen content

Iedereen die binnen het pact iets met
communicatie doet.

doorlopend

Gedrukte uitingen in huisstijl

Informeren
Werven

Ntb

Min. 8x per jaar
Max. 12x per jaar
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4.

Hoe gaan we te werk?
De directeuren van de vijf Cultuurcoalitiepartners sturen zowel
inhoudelijk hun eigen thema aan als de gezamenlijke pactbrede
activiteiten en communicatie.
Binnen de Cultuurcoalitie is de Gruitpoort aangewezen als
penvoerder. Elk van de Cultuurcoalitiepartners heeft voor het eigen
thema een projectleider. Hiermee verankeren we de projecten binnen
het pact in de regionale infrastructuur en we verwachten daar ook
een forse organisatorische efficiëntieslag binnen de projecten mee te
behalen.
De coördinatie van de deelprojecten valt dus binnen de
projectbegroting (dwz het thema) en niet onder de platformfunctie
zoals dat in het vorige pact het geval was.

4.1 Verantwoordelijkheden
per rol
Alle Cultuurcoalitiepartners zijn verantwoordelijk voor:
• Bestuurlijke borging van de projecten in alle 9 gemeenten
•	Projecten:
> Globaal projectplan per thema per jaar
> Aantrekken, aansturen en afrekenen projectleider(s)
•	Communicatie:
> Aansturen en uitvoeren communicatie over de eigen
activiteiten
> Uitvoering van het overkoepelende communicatieplan
•	Voor de verantwoording:
2 x per jaar korte tussenrapportage met resultaten (financieel,
inhoudelijk en bereik) en vooruitblik komende periode.

Communicatie C&EP (Studio Nieuwe Weide) is verantwoordelijk voor:
•	Overkoepelende communicatiestrategie, i.s.m.
communicatiemedewerkers Cultuurcoalitie
•	Onderhoud en content Cultuurpact-website, nieuwsbrieven,
sociale media
Penvoerder Cultuurcoalitie is verantwoordelijk voor:
• Plannen, organiseren en verslagleggen Cultuurcoalitieoverleggen
•	Financiële verantwoording naar gemeenten en provincie
obv rapportages Cultuurcoalitiepartners
• Eerste aanspreekpunt penvoerder gemeenten
• Eerste aanspreekpunt KUNSTwerkt
•	Eerste aanspreekpunt pactbrede Communicatieadviseur
(via communicatiemedewerker)
• Eerste aanspreekpunt bestuurlijk en ambtelijk overleg
Penvoerder gemeenten is verantwoordelijk voor:
•	Plannen, organiseren en verslagleggen ambtelijke en bestuurlijke
overleggen
Adviseur pact is verantwoordelijk voor:
• Verbinding andere Cultuur- en Erfgoedpacten Gelderland

4.2 De kwartiermakersrol
In het Programma Cultuur & Erfgoedpact 2017-2020 stellen we
dat het pact een Kwartiermaker nodig heeft. Voor de bestuurlijke
borging en profilering van het pact. We gebruiken 2017 en de
eerste helft 2018 om te kijken hoe we die borging en profilering
het beste kunnen inrichten. Vooralsnog nemen de coalitiepartners
gezamenlijk deze taak op zich, met indien nodig de penvoerder als
vooruitgeschoven post. In het najaar van 2018 wordt deze werkwijze
geëvalueerd en indien gewenst bijgesteld. In het bestuurlijk overleg
wordt hiervoor een voorstel ter vaststelling gepresenteerd.
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4.3 Bijeenkomsten

Aanwezig

Informatieve uitwisseling

Cultuurcoalitieoverleg

Ambtelijk overleg

Bestuurlijk overleg

Penvoerder, projectleiders,
communicatiemedewerkers, adviseur,
overige coalitieleden indien gewenst

Coalitieleden

Ambtenaren, penvoeder en minimaal
1 coalitielid, andere coalitieleden
indien agenda dat vraagt

Wethouders, ambtenaren, alle
coalitieleden, adviseur, projectleiders
indien de agenda dat vraagt

sep

Vastellen actieplan volgend jaar
Doornemen themalijnen lopend jaar
Voorbereiden ambtelijk overleg
oktober

okt

Bespreken actieplannen volgend jaar
Doornemen themalijnen lopend jaar
Voorbereiden bestuurlijk overleg
november

nov

Vaststellen actieplannen volgend jaar
Platformevenement thema uitgelicht

dec

Parels en puzzels projecten afgelopen
jaar tbv rapportage lopend jaar

jan
feb

Vastellen rapportage afgelopen jaar
Doornemen themalijnen lopend jaar
Voorbereiden ambtelijk overleg april

mrt
apr

Bespreken rapportages afgelopen jaar
Doornemen themalijnen lopend jaar
Voorbereiden bestuurlijk overleg mei

mei

Vaststellen rapportages afgelopen jaar
Platformevenement thema uitgelicht

jun
jul

Parels en puzzels lopende projecten
tbv actieplannen volgend jaar
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5.

Aanvraag en opdrachtverlening
Het proces
Het pact is in 2017 reeds gestart. Daardoor vinden de hieronder
genoemde stappen deels op een afwijkend moment plaats.

1 Nadat de beschikking van de provincie is vastgesteld stuurt de
penvoeder van de coalitie middels een brief de subsidieaanvraag
voor het totale pact voor 4 jaar. De penvoeder gemeenten subsidieert
de penvoeder vervolgens per jaar.

2 Vervolgens stuurt de penvoeder coalitie aan alle partners en aan
Cultuurmij Oost voor de themalijn Innovatie, middels een brief een
opdrachtverlening tot uitvoering van de betreffende themalijn voor
het totale pact voor 4 jaar.

3 De partners vullen daarna jaarlijks voor 1 september middels
een daartoe gezamenlijk opgesteld format een activiteitenplan
per jaar in. Deze activiteitenplannen worden door de penvoerder
samengevoegd in een jaarplan dat ter vaststelling voorgelegd in het
bestuurlijk overleg in november.

4 De partners rapporteren hun resultaten aan de coalitie in een
daartoe gezamenlijk opgesteld format uiterlijk 1 februari van het
volgende jaar. Na vaststelling in het coalitieoverleg van februari
declareren de partners o.b.v. de vastgestelde pactbegroting per
project hun kosten. Indien nodig kan bij de penvoerder een aanvraag
tot voorfinanciering worden aangevraagd.
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6.

Verantwoording
In deze bijzondere constructie, zonder hiërarchische structuur
is het belangrijk vooraf goede afspraken te maken over alle te
leveren prestaties. Dit document is daar een belangrijk
onderdeel van. In de samenwerking is daarom vertrouwen
en volstrekte transparantie essentieel.

6.1 Uitgangspunten algemeen
•

•

Uitgangspunt voor de verantwoording van de gemeentelijk
penvoerder is de subsidiebeschikking van de provincie
Gelderland.
Aan de beschikking van de gemeentelijk penvoerder ligt een
getekende Uitvoeringsovereenkomst ten grondslag tussen de
penvoerder Cultuurcoalitie en de penvoerder gemeenten. Hierin
zijn de afspraken bevestigd zoals in dit onderhevige document
‘Werkwijze en Verantwoording’ zijn verwoord.

•

De subsidievaststelling van de provincie Gelderland geschiedt
op basis van een eindrapportage van het project. De
gemeentelijk penvoerder dient deze eindrapportage bij de
provincie Gelderland in. De eindrapportage wordt aangeleverd
door de penvoerder Cultuurcoalitie conform de afspraken
gemaakt in de ‘Uitvoeringsovereenkomst Programma Cultuuren Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020.

•

Cultuurcoalitie is als geheel verantwoordelijk voor
alle resultaten binnen het pact. Met andere woorden,
de Cultuurcoalitiepartners nemen gezamenlijk de
verantwoordelijkheid op zich voor het behalen van
de beoogde resultaten en ambities van het pact.

•

Registreren van het bereik per project doet de projectleider per
activiteit. De lijn is: Cultuurpact is er om de Achterhoek als regio
op de kaart te zetten, elke individuele gemeente draagt daar aan
bij.

De Cultuurcoalitie verplicht zich de spreiding van activiteiten
tussen de gemeenten goed bewaken, zodat elke gemeente
resultaten in het pact terugziet.
•

Per jaar worden zowel de inhoudelijke resultaten als de
organisatie van het pact geëvalueerd en waar nodig wordt
de begroting aangepast.

6.2 Inhoudelijke verantwoording
•

Projectleiders vullen elk jaar uiterlijk 1 februari ook een
rapportageformat in.

•

De rapportageformats worden door de penvoerder
Cultuurcoalitie voorzien van een algemene toelichting op
het pact als geheel en de organisatie.

•

Deze totaalrapportages worden besproken en vastgesteld in
de ambtelijke overleggen met de opdrachtgever.

15

6.3 Financiële verantwoording

•

Facturen in stap 5 maken geen deel uit van de verantwoording.
Zowel niet in de jaarlijkse verantwoording tussen de partners
onderling en naar de opdrachtgever als ook niet in de
eindverantwoording naar de provincie. Eventuele overschrijding
dan wel onderbesteding van het budget is voor rekening van de
Cultuurcoalitiepartner.

•

De Penvoerder gemeenten verantwoord de projecten ná
afronding van het programma, maar uiterlijk 31 maart 2021,
door bij de Provincie Gelderland de volgende stukken in te
dienen.
Een controleverklaring gebaseerd op:
- Financiële administratie Penvoerder gemeenten;
- Financiële administratie Penvoerder cultuurcoalitie;
- Opdrachtverlening en bijbehorende facturen van uitgevoerde
projecten;
- Inhoudelijke rapportage;

•

Aangezien het Cultuurpactbudget bij de Cultuurcoalitiepartners
verdeeld zal worden over verschillende projecten binnen de
eigen themalijn, is er bij de partners geen sprake van een project
‘Cultuurpact’ als aparte kostenplaats.

•

Conform de subsidiebeschikking en de Uitvoeringsovereenkomst
is voor de verantwoording geen goedgekeurde jaarrekening van
de coalitiepartners nodig.

Uitgangspunten financiële verantwoording
•

•

De verdeling van de financiële middelen verloopt in 4 stappen.
De BTW-plicht verschilt per stap. Alle BTWverplichtingen zijn
voor rekening van de uitvoerende Cultuurcoalitiepartner zelf.
De in de begroting opgenomen bedragen zijn dus inclusief van
toepassing zijnde BTW.
Alle partijen onderschrijven de volgende fiscale juridisch
getoetste afwikkeling:

Stap 1
Stap 2
Stap 3

Stap 4

Stap 5

•

•

Van provincie naar
gemeentelijk
penvoerder
Van gemeenten naar
gemeentelijk
penvoerder
Van gemeentelijk
penvoerder naar
penvoerder
Cultuurcoalitie
Van penvoerder
Cultuurcoalitie naar
Cultuurcoalitiepartners en Cultuurmij
Oost
Kosten die de coalitiepartner maakt voor de
uitvoering van
de projecten

Vorm
Subsidie

O.b.v.
Beschikking
provincie

Boeking

Collegebesluiten

Subsidie

Beschikking
penvoerende
gemeente

Boeking

o.b.v.
opdrachtverlening
aan Cultuurcoalitiepartner en
declaratie
Nvt

Facturen en
interne
boekingen

Uitvoering financiële verantwoording
•

De financiële bijdrage die elke partner krijgt ligt vooraf vast en
op basis daarvan wordt een begroting per themalijn gemaakt en
worden de prestaties geleverd.

De financiële afrekening vindt plaats aan het einde van de
pactperiode. Deze wordt uiterlijk 31 maart 2021 conform
artikel 4a in de Uitvoeringsovereenkomst door de gemeentelijk
penvoerder (opdrachtgever) ingeleverd.

•

De coalitiepartners sturen daarvoor voor de vooraf gestelde
projecten een declaratie naar de penvoeder. Deze maken deel uit
van de verantwoording. (stap 4)

Hiertoe levert de penvoerder Cultuurcoalitie uiterlijk 1 maart
2021 conform artikel 4b in de Uitvoeringsovereenkomst de
benodigde stukken aan bij de gemeentelijk penvoerder.

•

De Cultuurcoalitiepartners leveren uiterlijk 1 februari 2021 hun
inhoudelijke en financiële rapportage in bij de eigen penvoerder.
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7.

Aanvraag en verantwoording in schema
PROVINCIE GELDERLAND

Verantwoording (eenmalig na afloop van het pact),
controleverklaring o.b.v.:
1. Financiële administratie van Penvoerder gemeenten (bijdrage
Provincie, bijdrage gemeenten en verleende subsidie)
2. Financiële administratie Penvoerder cultuurcoalitie (ontvangen
subsidie en betaalde declaraties o.b.v. opdrachtverlening)
3. Opdrachtverlening en bijbehorende declaraties van
uitgevoerde projecten
4. Inhoudelijke rapportage pact 2017-2020

Beschikking
subsidie obv
Uitvoeringsoveree
nkomst

GEMEENTELIJK PENVOERDER (Doesburg)

Aanvraag
subsidie
per brief
voor vier
jaar.

Uitvoeringsover
eenkomst obv
programma
CEPA en
Werkwijze en
Verantwoording

Beschikking
voor 4 jaar
en
uitbetaling
per jaar.

Verantwoording (per jaar):
1. Financiële administratie Penvoerder cultuurcoalitie
(ontvangen subsidie en betaalde declaraties o.b.v.
opdrachtverlening)
2. Opdrachtverlening en bijbehorende
projectdeclaraties van uitgevoerde projecten
3. Inhoudelijke en financiële rapportage pact per jaar

PENVOERDER CULTUURCOALITIE (Gruitpoort)

Actieplan per
themalijn per
jaar

Declaratie subsidie per
deelproject per jaar
obv opdrachtverlening
obv actieplan per
themalijn

Opdrachtverlening
per themalijn per
coalitiepartner

Inhoudelijke en
financiële rapportage
(totaalbedragen per
project) per themalijn
per jaar

CULTUURCOALITIE:
Achterhoek Toerisme

DRU CF

ECAL

BoogieWoogie

Gruitpoort

Opdrachtnemers binnen de projecten factureren aan de Cultuurcoalitiepartners.
Deze facturen maken geen deel uit van de financiële verantwoordingscyclus

Cultuurmij
Oost
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