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Samenvatting 
Pier K vraagt voor 2013 een prestatiesubsidie aan van € 6.133.121,-. Dit bedrag bestaat uit 
de grondslag (€ 6.054.517,-) inclusief Kunstmenu / Cultuurparcours (€ 87.800,-). Pier K 
vraagt € 77.000,- aan voor matching van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie 
en € 5.445,- voor stijging van de accountantskosten. Wij kennen Pier K een subsidiebedrag 
toe van in totaal € 6.127.676,-. 
 
De matching van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie ten behoeve van het 
programma Cultuureducatie met Kwaliteit is vastgesteld met de nieuwe cultuurnota Ruimte 
voor Cultuur, kansen voor ondernemerschap (RV 2012.0016382) en wordt dus toegekend. 
Pier K, als belangrijkste speler in dit veld is penvoerder en draagt zorg voor de coördinatie 
en samenwerking met andere aanbieders op dit gebied.  
De verhoging van de accountants-kosten wordt niet toegekend, omdat deze kosten onder de 
reguliere prestatiesubsidie vallen. Dit bedrag is in mindering gebracht op de aanvraag van 
Pier K.  
Tenslotte verzoekt Pier K de algemene reserve te mogen verhogen van 5% naar 10% en dit 
te doen met middelen uit het Bestemmingsfonds Inventaris. Reden is dat bij de transitie naar 
meer cultureel ondernemen grotere bedrijfsrisico’s behoren. Deze zijn met een vergroting 
van de algemene reserve beter op te vangen. Dit verzoek wordt toegekend onder het 
voorbehoud van het plan betreffende cultureel ondernemerschap, dat de instelling voor  
1 maart 2013 moet indienen. Dit plan zal duidelijk aangeven hoe en tot welke hoogte de 
ruimte boven de 5% wordt ingezet in relatie tot de nieuwe aanvullende activiteiten. Er moet 
echter rekening worden gehouden met het begrote negatieve resultaat (€ 83.352,-), welke 
onttrokken wordt uit de algemene reserve. 
 

1. Inleiding 
Pier K heeft in het voorjaar 2012 een reorganisatieplan Kunst als Kompas 2012-2014 
afgerond. Het reorganisatieplan is de concrete uitvoering van de doelen die Pier K in het 
gelijknamige ondernemingsplan in 2011 heeft vastgelegd. Het reorganisatieplan wordt intern 
gedragen door de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad. Aan de reorganisatie is een 
sociaal plan gekoppeld dat eveneens is goedgekeurd door de bonden. Pier K is in juni 
gestart met de uitvoering; de implementatie zal tot en met  2014 in beslag nemen. 
Het reorganisatieplan is een totaal plan waarbij ombuiging van het beleid wordt gekoppeld 
aan de gemeentelijke en provinciale bezuinigingsopgave van in totaal € 620.000,- in de 
periode 2012- 2014. 
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Aanleiding voor dit reorganisatieplan vormt de wens van Pier K om hun ondernemingsplan 
Kunst als Kompas 2012-2014 uit te kunnen voeren met een evenwichtiger verhouding 
tussen opbrengsten uit de markt enerzijds en subsidie anderzijds. Kern van het 
ondernemingsplan is dat zij zoveel mogelijk Haarlemmermeerders de kans willen bieden hun 
talent te ontdekken en te ontwikkelen. Om dit voor elkaar te krijgen gaan zij hun markt 
uitbreiden in de domeinen (routes) onderwijs, vrije tijd, top talent, wijk en het bedrijfsleven.  
Nieuwe maatschappelijke tendensen en veranderende wensen van de klanten vragen om 
vernieuwing van het aanbod en een veel marktgerichtere benadering voor de komende 
jaren. Het plan laat zien hoe zij dit gaan realiseren in de komende vier jaar en tevens de 
opgelegde bezuinigingen realiseren.  
 
Binnen de beperktere begroting richt Pier K zich op hervorming van hun programmering, 
behoud en werven van klanten, ontwikkeling van cultuuronderwijs op scholen, implementatie 
van het reorganisatieplan en intensievere samenwerking met de partners in het 
Cultuurgebouw. Concreet betekent dit: 
 

1. Behoud van klanten door: 
Goede communicatie over de veranderingen in het aanbod, branding van  
innovatieve producten, klanten betrekken bij het aanbod en grote publieksgerichte 
evenementen. 

2. Behoud en innovatie van laagdrempelig cultuuronderwijs op school: 
Het implementeren van nieuwe leerlijnen voor het onderwijs zonder provinciale 
subsidie, zonder consulenten en mét breed inzetbare docenten. 

3. Hervorming van het cultuuronderwijs Kunst naar Keuze (vrije tijd) door: 
Het realiseren van doorlopende leerlijnen met groepsonderwijs als basis, 
prijsverhoging individuele muziekles, ZZP-ers, e-learning en een compacter 
programma voor theater, dans en musical en beeldende kunst 

4. Meer inkomsten door cultureel ondernemerschap: 
Partnerschap met bedrijfsleven, horecabeleid, verhuur, seats2meet en arts2meet, 
versterking marketing & sales functie en avondbezetting Informatiebalie. 

5. Samenwerking Cultuurgebouw: 
Gezamenlijke cultuureducatie, marketing, programmering, Huisacademie en 
integratie van alle ondersteunende diensten. 
 

Belangrijkste ambitie van Pier K is om door middel van deze reorganisatie een groter publiek 
te bereiken, het personeel breed inzetbaar te maken (door omscholing) voor meerdere 
routes met de bijbehorende markten en dit te bereiken met minder subsidiegeld. 
De uitvoering van deze ambitie vraagt om een nieuwe structuur en deels gewijzigde functies. 
Bij de reorganisatie heeft Pier K een uitgebreid sociaal plan opgesteld. 
Pier K geeft met dit reorganisatieplan en vernieuwing van hun aanbod antwoord op nieuwe 
maatschappelijke tendensen en veranderende wensen van de klanten.  
 
Ook in de nieuwe organisatie zijn de diensten en activiteiten ingedeeld in vier routes: 
Route 1: Kunst in Onderwijs, Route 2: Kunst naar Keuze, Route 3: Kunst in de Wijk en Route 
4: Kunst aan de Top (start schooljaar 2012/2013). Het Podium voor Architectuur is 
opgenomen in Kunst naar Keuze.  
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De missie van Pier K is onveranderd: Pier K biedt kunst als kompas om het persoonlijke 
talent van mensen te ontdekken en te ontwikkelen. Zij zet hiermee in op een levenslange 
cultuureducatie door middel van doorlopende leerlijnen in zowel onderwijs als in vrije tijd op 
basis van de klantvraag (het onderwijs of de eindgebruiker). De bedrijfsmatige agenda 2013 
van Pier K staat in het teken van de implementatie van de reorganisatie en van gezamenlijke 
diensten in het Cultuurgebouw.  
De samenwerking in het Cultuurgebouw neemt binnen de reorganisatie een belangrijke 
plaats in. De samenwerking heeft betrekking op: gezamenlijke cultuureducatie in het 
onderwijs, Shared Service Centre, gezamenlijke horeca en verhuur, gezamenlijke personeel 
en organisatie, gezamenlijke programmering en marketing en de gezamenlijke 
Huisacademie. Voor cultuureducatie is Pier K trekker en is in 2012 een gezamenlijk plan 
ontwikkeld. Ook wordt het plan voor een gezamenlijk klantcontactcentrum nader uitgewerkt 
naar een concreet programma van eisen en een organisatieplan (onder andere front- en 
backoffice taken en klantbeheer). In het ondernemingsplan Cultuurgebouw krijgen al deze 
zaken hun beslag. Hierin bepalen de vier partners voor de komende vier jaar hun missie, 
visie, strategie, prestaties en financiële resultaten. 
 
Efficiencyverhoging, mede noodzakelijk gezien de beëindiging in 2012 van de provinciale 
subsidie voor cultuureducatie in het onderwijs en de bezuinigingen van de gemeente, wordt 
bereikt door verdergaande kostenbesparing en verhoging opbrengsten (markt), uitwerken 
van standaardisatie en efficiency werkprocessen, flexibilisering van inzetbaarheid van 
personeel en docenten, etc. De professionalisering vindt ook zijn beslag in de investering in 
de versterking van het midden management. 
De komende jaren staan in het teken van grote veranderingen, van innovatie, samenwerking 
en efficiencyverhoging. Innovatie wordt toegelicht bij de verschillende routes in zowel het 
activiteitenplan 2013 als het reorganisatieplan. De prestatieafspraken 2013 gaan in op de 
door Pier K te organiseren activiteiten en het te bereiken aantal deelnemers / bezoekers per 
route. 
 

2. Programma van Eisen 2013 
In het Programma van Eisen 2013 (PvE) is het nieuwe cultuurbeleid, Kansen voor cultuur, 
ruimte voor ondernemerschap, geïmplementeerd. Hiertoe is er een gezamenlijk, algemeen 
deel aan het PvE toegevoegd dat betrekking heeft op de activiteiten en diensten van het 
cultuurgebouw. Dit is een identiek deel voor alle vier de instellingen in het Cultuurgebouw en 
bestaat uit twee delen: cultureel ondernemerschap en samenwerking en synergie. 
Vervolgens kent het PvE een specifiek deel voor de betreffende instelling, in dit geval Pier K. 
  
 

2.1. Cultureel Ondernemerschap 
In het eerste deel van het algemene deel wordt het cultureel ondernemerschap nader 
uitgewerkt en toegelicht. In een experimentele periode tot aan de eerste evaluatie van de 
cultuurnota in 2016 wordt aan de vier instellingen binnen de prestatieafspraken (en derhalve 
in het PvE) ruimte geboden voor innovatie van het activiteitenpakket. De ruimte en de 
daaraan verbonden voorwaarden worden in dit deel van het PvE besproken. 
Essentieel is dat nieuwe initiatieven niet in de plaats komen van de prestatieafspraken, maar 
zorgen voor een economische verbreding en/of een cultuurinhoudelijke verdieping hiervan. 
Positieve exploitatieresultaten komen ten goede aan het culturele product of de algemene 
reserve of bestemmingsreserves die verband houden met kosten en investeringen in relatie 
tot cultureel ondernemerschap. 
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Cultureel ondernemen is voor Pier K, behalve aandacht voor kosten en baten, vooral 
aandacht voor het vergroten van de verbinding tussen partners en het vergroten van de 
impact van de organisatie. De samenwerking in het Cultuurgebouw is voor Pier K een 
belangrijke proeve van cultureel ondernemen, die de komende jaren geoptimaliseerd zal 
worden. De relatie van het reorganisatieplan met de opgelegde bezuinigingen wordt nader 
toegelicht onder de paragraaf 5: Bezuinigingen. 
 
In aanvulling op het PvE wordt aan de vier afzonderlijke instellingen de opdracht gegeven 
om uiterlijk op 1 maart 2013 een uitgewerkt plan te presenteren hoe de instelling de opdracht 
tot het ontplooien van (meer) cultureel ondernemerschap zal implementeren. Daarbij zal 
zowel worden ingegaan op de (eventuele) consequenties voor de cultuurinhoudelijke missie 
en het activiteitenpakket, als ook op de bedrijfseconomische veranderingen die de 
implementatie van (meer) cultureel ondernemerschap voor de specifieke instelling met zich 
meebrengt. Bij dit laatste kan de instelling tevens op basis van bedrijfseconomische 
argumenten cijfermatig onderbouwen, welke behoefte er eventueel is aan het vormen van 
bepaalde bestemmingsreserves en/of het vormen en aanhouden van een hogere algemene 
reserve (dan nu conform de Algemene subsidieverordening 2011 (Asv) is toegestaan). 
Pier K heeft een verzoek tot verhoging ingediend. Dit verzoek wordt toegekend onder het 
voorbehoud van het plan betreffende cultureel ondernemerschap, dat de instelling moet 
indienen. Pier K zal dan duidelijk aangeven hoe en tot welke hoogte de ruimte boven de 5% 
wordt ingezet in relatie tot de nieuwe aanvullende activiteiten. Er moet in dit verband 
rekening worden gehouden met het begrote negatieve resultaat (€ 83.352,-), welke 
onttrokken wordt uit de algemene reserve. 
 

2.2. Samenwerking en synergie 
Het tweede deel van het algemene deel staat in het teken van samenwerking en synergie 
tussen de vier instellingen. Het achterliggende beleidsdoel is dat het cultuurgebouw uitgroeit 
tot de spil, makelaar en aanjager in een gemeentebreed actief cultureel netwerk. En dat 
daarmee met ingang van 2013 aantoonbaar meer uitwisseling tussen de culturele initiatieven 
en organisaties in de kernen en het publiek ontstaat. 
De samenwerking en synergie hebben betrekking op enerzijds gezamenlijke producten / 
activiteiten, anderzijds op de randvoorwaardelijke bepalingen van samenwerkingsactiviteiten 
binnen gezamenlijke bedrijfsfuncties als P&O en financiën, en productondersteunende 
functies als marketing en communicatie. 
 
Met de aanstelling van de gemeenteregisseur willen wij gezamenlijke plannen versneld 
mogelijk maken. De regisseur zal zich nadrukkelijk niet bezighouden met de management 
inhoudelijke en programmatische taken van de betrokken instellingen, maar zich beperken 
tot de specifiek bedrijfseconomische aspecten, voor zover deze raken aan uitgangspunten 
van het nieuwe cultuurbeleid en de daaruit voortvloeiende elementen in het Programma van 
Eisen. Deze voorzien onder andere in: een verzelfstandiging van de horecafuncties, inclusief 
verhuur; vorming van een Shared Service Centre (SSC) voor gezamenlijke 
(ondersteunende) bedrijfsdiensten; een Klanten Contact Centrum (KCC); verankering van 
deze in een juiste structuur binnen het gebouw en het verbeteren van het cultuurgebouw in 
zijn uitstraling en noodzakelijke functies.  
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Ten tijde van het tot stand komen van deze nota lijken ontwikkelingen hiermee in een 
stroomversnelling te zijn gekomen. Vanuit de  cultuurinstellingen is medio november 2012 
het signaal gekomen dat: 
- de vier directeuren van het Cultuurgebouw Haarlemmermeer de visie hebben dat er een 

gemeenschappelijke organisatie moet komen die op basis van de bestaande 
cultuurmerken de activiteiten en  producten gaat verbeteren en een groter 
publieksbereik gaat realiseren; 

- hiermee de spilfunctie van het Cultuurgebouw in een levendig netwerk van culturele 
initiatieven binnen de kernen van de gemeente Haarlemmermeer zal worden versterkt; 

- een onderzoek wordt gestart naar de voor- en nadelen van een fusie als vervolgstap; 
- dit voornemen op korte termijn wordt gedeeld met de Raden van Toezicht en het 

management, en dat de ondernemingsraden van de bestaande organisaties over dit 
voornemen worden ingelicht. 

Wij nemen met instemming kennis van de hier geformuleerde visie en samenwerkings-
bereidheid, die we zien als een omslag in de houding van de vier instellingen. Wij zien hierin 

de gevraagde stap om te komen tot synergie en optimale samenwerking in het 

Cultuurgebouw zoals gevraagd in het PvE. 

 

2.3. Specifiek deel PvE 
In deel drie van het PvE worden de specifieke prestatie eisen voor Pier K vastgelegd.  
Dit deel is opgedeeld in de vier Routes en volgt daarmee de Piramidestructuur van Pier K: 
Kunst in Onderwijs, Kunst naar Keuze, Kunst in de Wijk, Kunst aan de Top (start 2012-
2013).  
Ook de aparte kleine prestatiesubsidie voor de bemiddelingsfunctie Cultuureducatie is 
geïntegreerd in de prestatiesubsidie en valt nu onder Kunst in Onderwijs. 
 
In het vastgestelde PvE 2013 is te lezen tot welke prestatieafspraken 2013 de gemeente en 
Pier K in overleg zijn gekomen. Het PvE maakt scherp wat de gemeente specifiek aan Pier K 
vraagt en waar ze Pier K op afrekent. De afrekenbare prestatie-indicatoren worden 
onderscheiden van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de monitoring worden de 
informatie-indicatoren gevraagd waarover Pier K moet rapporteren. Deze gegevens stellen 
zowel de gemeente als Pier K in staat de effecten van diensten en activiteiten te volgen ten 
behoeve van de beleidsevaluatie. De prestatie-indicatoren vormen de basis voor de 
kostprijsberekening. Hierbij merken wij op dat de effecten van het nieuwe cultuurbeleid en de 
bezuinigingen die zijn opgelegd kunnen leiden tot wijzigingen in de prestatieafspraken van 
2014. 
Door deze bezuinigingen is het mogelijk dat in het kader van beleid een verschuiving van 
aandacht in of zelfs tussen de verschillende routes plaatsvindt, maar ook dat er in het kader 
van bezuiniging sommige zaken vanuit de gemeente geheel geschrapt worden. Gemeente 
en Pier K blijven hierover in gesprek, zodat Pier K tijdig kan inspelen op deze wijzigingen. 
 
De beleidsdoelen zijn het vertrekpunt voor de opdracht aan Pier K. Deze worden vertaald in 
productclusters; hierin zijn alle activiteiten per Route ondergebracht. In het PvE zijn alle 
activiteiten beschreven, met de bijbehorende kwaliteitseisen en de prestatie- en informatie-
indicatoren. Het bereik, zowel van deelnemers als bezoekers, vormt de basis voor de 
prestatie-indicatoren. Het PvE is weergegeven in het uitgewerkte format. In de Toelichting 
PvE zijn alle uitgangspunten en richtlijnen nader omschreven. Tenslotte wordt in de 
informatiebladen per Route de beleidsmatige achtergrond geschetst en de in de aanvraag 
gevraagde informatie gespecificeerd. 
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Het grootste deel van de prestatiesubsidie is bestemd voor Kunst naar Keuze (tot 2012 
Kunst in de Vrije Tijd) en een kleinere prestatiesubsidie voor de bemiddelingsfunctie in 
Cultuureducatie dat onder Kunst in Onderwijs valt. Vanaf 2012 is een kostprijsberekening 
per Route doorgevoerd waarbij de overheadkosten evenredig verdeeld zijn over de routes.  
 
Daarnaast krijgt Pier K in dit PvE de ruimte om ook activiteitenbudgetten van Kunst naar 
Keuze over te hevelen naar Kunst in Onderwijs, mits vooraf afgestemd en mits dit niet ten 
koste gaat van de gevraagde activiteiten in de route. Het zal er toe leiden dat bij Kunst naar 
Keuze meer dan voorheen het profijtbeginsel wordt toegepast en dat door het creëren van 
groepslessen en het verkorten van de lessen de prijs betaalbaar wordt gehouden. 
Vervolgens kan Pier K met Kunst in Onderwijs een nieuwe markt bedienen. De route Kunst 
aan de Top wordt in dit PvE verder uitgewerkt, omdat Pier K in het seizoen 2012-2013 
hiermee start. 
 
De nieuwe organisatie  
Zoals hierboven al gemeld heeft Pier K een uitgebreid reorganisatieplan opgesteld waarin de 
ombuiging van het beleid gekoppeld is aan de gemeentelijke en provinciale 
bezuinigingsopgave van in totaal € 620.000,- in de periode 2012-2014.   
In de nieuwe organisatie werkt Pier K standaard in een matrix van inhoud gecombineerd met 
vraagontwikkeling aan doorlopende leerlijnen tussen en binnen de vier Routes. Daarnaast 
gaat Pier K werken met een bedrijfsbureau en enkele ondersteunende diensten, die op 
termijn verregaand zullen integreren in het Cultuurgebouw.  
Pier K werkt voordurend aan de doelstellingen van de Routes uit het ondernemingsplan, die 
in managementtermen ‘programma’s’ genoemd worden. Projecten worden voorafgaand aan 
ieder jaar vastgesteld en kunnen met mensen vanuit de gehele organisatie worden 
uitgevoerd. 
De nieuwe organisatie kenmerkt zich door een scherpe focus op markten en resultaten 
binnen de vier Routes. Waar voorheen de Routes zonder samenhang geprogrammeerd 
werden wordt in de nieuwe organisatie het programmeringproces integraal uitgevoerd. 
 
De ombuiging van het beleid is een grote opgave die voor zowel de docenten als de 
producten consequenties heeft. Bij de hervorming van het cultuuronderwijs Kunst naar 
Keuze vormt de omscholing van muziekdocenten naar docent cultuuronderwijs een intensief 
traject. Docenten worden in het nieuwe profiel breed inzetbaar in meerdere markten. Bij de 
inhoudelijke hervorming van het muziekonderwijs komt de nadruk te liggen op 
groepsonderwijs; individuele lessen zullen meer marktconform worden aangeboden waarbij 
docenten worden gestimuleerd de overstap te maken naar ZZP-er. 
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2.4. Kostprijsberekening 
Kostprijs per route op hoofdlijnen 

 Kunst in 

leren 

Los 

aanbod 

scholen 

Kunst 

menu 

cult.parc. 

Kunst naar 

keuze 

Kunst in 

de wijk 

Kunst aan 

de Top 

Huur Totaal 

Directe kosten 200.350 312.399 100.039 2.936.329 140.550 47.361 1.811.774 5.548.802 

Opbrengsten 122.000- 194.400- - 1.317.836- 60.000- 47.361- - 1.741.597- 

Indirecte kosten 128.988 157.903 57.403 1.973.062 60.159 31.753 - 2.409.268 

Kostprijs per route 207.338 275.902 157.443 3.591.554 140.709 31.753 1.811.774 6.216.473 

         

Gemeente subsidie 204.828 270.588 154.410 3.522.381 137.999 31.142 1.811.774 6.133.121 

Resultaat 2.510- 5.314- 3.032- 69.173- 2.710- 612- - 83.352- 

 
 
In dit overzicht is het los aanbod Primair Onderwijs (PO)/Voortgezet Onderwijs (VO)  
samengevoegd weergegeven. Verder is ook het lesprogramma Kunst in Leren van het PO 
en het talentenprogramma voor het VO in een budget weergegeven. Bij Kunst naar Keuze 
zijn de particulieren en bedrijven samengevoegd om de leesbaarheid te bevorderen. 
 
Met indexering is in deze kostprijsberekening rekening gehouden. Ook is de matching door 
de gemeente van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie van € 77.000 
opgenomen in de begroting. 
 

3. Aanvraag 2013 
Pier K vraagt een prestatiesubsidie van € 6.133.121,- aan. Hierin is € 1.811.774,- begrepen 
voor de huur Raadhuisplein en Nieuw-Vennep. Tevens is een accres opgenomen van 
1,75%. De grondslag prestatiesubsidie komt bij aftrek van de huurkosten op € 4.242.743,-. 
Met de eerste tranche bezuiniging is rekening gehouden. Dit is nagenoeg gelijk aan het 
verleende bedrag in 2012. Verder is de subsidie Kunstmenu / Cultuurparcours geïntegreerd 
in de prestatiesubsidie, zijnde € 87.800,-.  
 
Verder vraagt Pier K matching van de subsidie van het Fonds Cultuurparticipatie aan ad. 
 € 77.000,- en een uitbreiding van € 5.445,- voor accountantskosten. De matching van de 
subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie ten behoeve van het programma 
Cultuureducatie met Kwaliteit, is vastgesteld met de nieuwe cultuurnota Ruimte voor Cultuur, 
kansen voor ondernemerschap en wordt dus toegekend. De verhoging van de 
accountantskosten worden niet toegekend, omdat deze kosten vallen onder de reguliere 
prestatiesubsidie. Dit bedrag wordt in mindering is gebracht op de aanvraag van Pier K. 
Het totale bedrag komt hiermee op € 6.127.676,-. 
 
Tenslotte heeft Pier K een verzoek ingediend om de algemene reserve te mogen verhogen 
van 5% naar 10% en dit te doen met middelen uit het Bestemmingsfonds Inventaris. Reden 
is dat bij de transitie naar meer cultureel ondernemen grotere bedrijfsrisico’s behoren. Deze 
zijn met een vergroting van de algemene reserve goed op te vangen. Deze ophoging is niet, 
zoals in het verzoek van Pier K gemeld staat, bedoeld  om in de toekomst mogelijke 
tegenslagen gerelateerd aan het bestaande aanbod op te kunnen vangen. De Algemene 
subsidieverordening (Asv) geeft ons college in artikel 8 de bevoegdheid, al dan niet op 
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verzoek, af te wijken van het percentage van 5%. Het ophogen van 5 naar 10% wordt onder 
voorbehoud toegestaan. Pier K dient voor 1 maart 2013 een uitgewerkt plan aan de 
gemeente te zenden met daarin opgenomen hoe zij de opdracht tot het ontplooien van 
(meer) cultureel ondernemerschap inhoudelijk en bedrijfseconomisch zal implementeren. 
Met het ophogen van de algemene reserve heeft Pier K een gezonde basis. Na de storting in 
de algemene reserve blijft er voldoende ruimte in het Bestemmingsfonds Inventaris over     
(€ 880.000,-). 
 

4. Begroting 2013 
De begroting 2013 is gebaseerd op het ondernemingsplan van Pier K en het PvE van de 
gemeente. De begroting 2013 is opgezet in routes waarbij onderscheid is gemaakt tussen 
directe en indirecte kosten.  
Directe kosten zijn alle kosten die direct aan een Route zijn toe te rekenen: zoals 
personeelskosten, kantoorkosten, algemene kosten, activiteitenkosten en verkoopkosten. 
Indirecte kosten betreft alle kosten die niet direct aan een Route zijn toe te rekenen: het 
algemeen management, personeelszaken, financiën, marketing & communicatie en 
bedrijfsvoering waaronder facilitair, planning, back- en frontoffice, algemene kosten.  
De huisvestingskosten zijn niet verrekend in de kostprijs omdat zo een duidelijker beeld 
verkregen wordt van de  kostprijs per route.  
 
De indirecte kosten zijn verdeeld naar ratio van directe personeelskosten van de 
verschillende routes. 
 

4.1. Vergelijking begroting 2013 met begroting 2012 en resultaat 2011 
Pier K vergelijkt de begroting 2013 met het behaalde resultaat 2011; wij hebben eveneens 
gekeken naar de begroting 2012 om een goede vergelijking mogelijk te maken met de 
begroting 2013 zodat een compleet beeld ontstaat van de actuele financiële situatie. 
 
In het jaar 2013 moet Pier K voor het eerst zijn ambities realiseren zonder de subsidie van 
de provincie Noord-Holland (2012: € 188.000,-) en met de opgelegde gemeentelijke 
bezuiniging eerste tranche van 2,5% (€ 108.000,-). De begroting 2013 laat echter zien dat 
het totaal aan baten van subsidie € 100.000,- lager is; veel minder dan de optelsom van 
bovengenoemde bezuinigingen.  
Dit komt door de toepassing van een indexering van 1,75% door de gemeente en door de 
subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie  en de gemeentelijke  matching daarvan 
(totaal € 155.000,-). 
 
In afwijking van hun meerjarenbegroting laat het resultaat van 2013 een tekort zien van  
€ 83.352,-. Pier K geeft hiervoor de volgende redenen: als gevolg van het kabinetsbeleid 
dreigt met ingang van 2013 de WW franchise voor de werkgever te komen vervallen wat een 
kostenverhoging van € 73.000,- met zich meebrengt. Ook noemt Pier K het uitblijven van de 
compensatie van de CAO verhoging maar deze wordt gedekt door de indexering. Wel werkt 
de beëindiging van de onkostenindexering in 2011 nog steeds negatief door in de begroting 
en dreigt er een verhoging van de normale licentiekosten van € 45.000 voor I-mas door de 
vervanging en ontwikkeling van een nieuw software systeem.  
 
Baten (vooral vergeleken met begroting 2012) 
De begroting laat zien dat de post opbrengsten deelnemers stijgt met € 52.000,- en dat de 
overige opbrengsten flink stijgen (€ 202.000,-). Ruim de helft van dit bedrag komt door een 
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stijging van culturele verhuur (Seats to Meet) en door meer inkomsten uit cursussen aan 
bedrijven. Ten aanzien van de opbrengsten uit verhuur (Seats to Meet) moet worden 
opgemerkt dat deze inkomsten worden ondergebracht in de nieuwe horeca en verhuur 
entiteit van het Cultuurgebouw (zie paragraaf 2.2) en dus niet 1 op 1 aan Pier K instelling 
kunnen worden toegerekend. 
 
Lasten 
De personeelslasten stijgen met € 55.000; dit ondanks de ingezette reorganisatie waarbij 
een stevige korting wordt doorgevoerd op personeelskosten o.a. door veel minder gebruik te 
maken van uitzendkrachten en meer gebruik van eigen docenten. De kosten stijgen echter 
toch als gevolg van de CAO verhoging (1%) en de periodieken (1,5%) en de WW (2,0%). 
Ook brengt de Huisakademie (interne opleiding / omscholing) kosten met zich mee. 
De huisvestingskosten laten geen grote verschillen zien, evenals de algemene 
beheerskosten. Pier K zal de komende jaren investeren in een nieuw software systeem 
waarvan de totale kosten rond de € 300.000,- zullen liggen; Pier K schrijft gedurende 5 jaar 
per jaar € 60.000,- af op deze investering. De kosten worden gedekt uit het 
Bestemmingsfonds Inventaris. 
De verkoopkosten stijgen met € 50.000,- vergeleken met de begroting 2012 en met  
€ 70.000,- vergeleken met de realisatie 2011. Deze stijging heeft een direct verband met de 
ingezette reorganisatie waarbij Pier K krachtig inzet op marketing en corporate 
communication (€ 25.000). 
De activiteitenkosten laten eveneens een forse stijging zien (€ 65.000,- vergeleken met de 
begroting 2012) maar ten opzichte van de realisatie 2011 dalen ze met € 41.000,-. 
Deze daling wordt bereikt door scherpere inkoopmiddelen, meer inzet eigen docenten en 
vermindering verzendkosten. In deze post is een duidelijke efficiencywinst te zien die 
beantwoordt aan de opgave zoals die bij de bezuiniging 1e tranche door de gemeente is 
vereist. 
 
Conclusie 
Ondanks meer inkomsten eindigt Pier K met een negatief resultaat van € 83.352,-. Uiteraard 
wordt dit deels verklaard door de gemeentelijke korting van 2,5% op de subsidie maar ook 
de implementatie van de reorganisatie zorgt voor extra kosten: bijna alle lasten gaan 
omhoog waarvan marketing een belangrijk deel voor haar rekening neemt. Dit tekort zal door 
Pier K uit de bestaande algemene reserve moeten worden gedekt. 
Aandachtspunt is de sponsorgelden die Pier K verwacht binnen te halen: € 35.000 voor het 
scholierenprogramma VO; € 60.000,- voor Kunst in de Wijk; € 37.000 voor Kunst aan de 
Top. Kunst in de Wijk projecten zullen alleen worden ingezet als de sponsorgelden zijn 
toegezegd. 
 

5. Bezuinigingen 
De bezuinigingsopgave van Pier K bezien wij in relatie tot de begroting van 2012, dit is zowel 
beleidsmatig als financieel het vertrekpunt van het reorganisatieplan. De opgave waar Pier K 
de komende jaren voor staat presenteren wij als volgt: 
 
Wegvallen subsidie Provincie  € 188.000  (zie begroting 2012 Pier K) 
1e tranche gemeente      216.000 
2e tranche gemeente      216.000 
Totale structurele taakstelling  € 620.000  
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Deze eerste tranche wordt gefaseerd uitgevoerd: 2,5% in 2013 en 2,5% in 2014 en betreft 
efficiencymaatregelen. De tweede tranche bezuiniging van eveneens 5% (structureel vanaf 
2014) impliceert dat er, in lijn met het gemeentelijk beleid, noodzakelijke keuzes gemaakt 
moeten worden, die ook de producten kunnen raken. 
Pier K geeft met haar reorganisatieplan een antwoord op de gestelde bezuinigingsopgave.  
De gemeente heeft met haar nieuwe cultuurnota Ruimte voor Cultuur, kansen voor 
ondernemerschap, eveneens de beleidskaders uitgezet. In onderling overleg zullen deze 
kaders nader op elkaar worden afgestemd. 
 
Reorganisatie / Bezuinigingsplan Pier K 
Het bezuinigingsplan bestaat uit vijf onderdelen (5.1 t/m 5.5), met een totaal begrote 
besparing van € 634.000,-. Daarbij is efficiency voordeel van de samenwerking in het 
Cultuurgebouw nog niet uitgewerkt. Wel zijn impulsen en/of nieuwe beleidsinvulling in deze 
taakstelling meegenomen, welke door de bezuinigingen (of extra inkomsten) worden 
gefinancierd. Dit betreft: 

5.2 Hervorming onderwijs Kunst naar Keuze: In deze bezuiniging is voor € 50.000 een 
impuls meegenomen voor bijdragen minder kapitaalkrachtige leerlingen; 
5.4 Verlaging management en ondersteuning: Voor extra marketingkosten is € 70.000 
binnen deze bezuinigingsmaatregel gevonden; 
5.5 Samenwerking Cultuurgebouw: Pier K gaat er vanuit dat voor de versterking van de 
marketing binnen deze bezuinigingslijn voor € 70.000 aan ruimte moet worden 
gevonden voor de bijdrage aan gezamenlijke marketing activiteiten.  

 
In totaal tellen deze maatregelen op tot € 190.000. 
 
In het reorganisatieplan is efficiency winst te zien in Kunst naar Keuze (5.2), Hogere 
inkomsten cultureel ondernemen (5.3) Verminderde inzet management en ondersteuning 
(5.4). De efficiency winst door synergie Cultuurgebouw is nog niet opgenomen door Pier K. 
 
De meerjarenbegroting laat zien dat de bezuinigingen voornamelijk plaatsvinden op 
personeelskosten en activiteitenkosten. De algemene kosten, organisatiekosten en 
verkoopkosten stijgen flink. 
 
Opmerkingen bij het reorganisatieplan 
Het is een totaalplan tot 2014, het gaat dus niet alleen om een efficiency slag maar om een 
ingrijpende reorganisatie, met grote effecten op de producten.  
 
De grootste verschuiving van aandacht van Kunst naar Keuze naar Kunst in Onderwijs is 
conform de lijnen die in eerder overleg met Pier K zijn uitgezet. De bezuiniging van de 
provincie (€ 470.000,-) wordt in dit plan opgevangen door de gemeente (indirect, door het 
toestaan van de bovengenoemde verschuiving van Kunst naar Keuze naar Kunst in 
Onderwijs en direct door matching van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie). 
Ook de scholen dragen bij door matching van het bedrag dat de gemeente per leerling voor 
cultuureducatie beschikbaar stelt (€ 10,21). Dit betekent een verhoging van € 6,- per leerling 
voor de scholen. Deze maatregelen samen zorgen ervoor dat cultuureducatie op school 
zowel kwantitatief als kwalitatief is geborgd voor de toekomst.  
 
De verschuiving van aandacht naar cultuureducatie maakt dat dit een belangrijke route van 
Pier K wordt. Hier staat echter een geringe toename van Fte tegenover. Ook maakt Pier K 
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een onderscheid in het Primair Onderwijs tussen reguliere scholen en brede scholen 
waardoor de laatste onevenredig veel Fte krijgen toebedeeld. De gemeente gaat uit van een 
ongedeeld Primair Onderwijs, dus van cultuureducatie dat voor alle scholieren even goed en 
toegankelijk is. Ook het Fte voor Kunst in de Wijk is, gezien het aantal projecten (4), 
aanzienlijk, terwijl dit onderdeel zichzelf zou terugverdienen conform de gemaakte afspraken 
met Pier K. We verwachten dat Pier K deze afspraak in 2013 nakomt. Wij zullen hierover in 
gesprek gaan met Pier K en Kunst in de Wijk bekijken in relatie tot het nieuwe cultuurbeleid 
waarin veel mogelijkheden geboden worden voor projecten in de wijk met o.a. 
amateurverenigingen.  
Een mogelijkheid is om Kunst in de Wijk en naschoolse activiteiten over te laten aan het 
cultureel ondernemerschap van Pier K. Primaire vraag aan Pier K blijft dan Kunst in 
Onderwijs, doorlopend in Kunst naar Keuze en vanaf 2013 naar Kunst aan de Top. 
 

6. Indexatie 2013 
Van indexering op basis van de verschillende CAO’s zoals in het SBK 2008 wordt afgestapt. 
De indexering is nu vooraf bekend en de subsidie wordt dus niet achteraf herrekend. 
Over indexering van subsidie voor loon- en prijscompensatie wordt jaarlijks door het college 
besloten. Indien voor indexering wordt gekozen, hanteren wij de geraamde inflatie ("Inflatie 
(mutatie CPI), alle huishoudens (%)") voor het subsidiejaar zoals opgenomen in het Centraal 
Economisch Plan van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar (bijvoorbeeld voor 
subsidiejaar 2013 het inflatiepercentage voor 2013 uit het CEP 2012).   
Met de Voorjaarsrapportage 2012 (pagina 10) is de indexering voor het jaar 2013 
vastgesteld: "Voor inkomensoverdrachten (subsidieverstrekkingen) wordt op basis van het 
‘Subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 2012’ het percentage mutatie CPI voor 2013 (zoals 
opgenomen in het Centraal Economisch Plan) gebruikt van 1,75%”. 
 

7. BTW 
De hoogte van de subsidie is bepaald onder voorbehoud van wijzigingen in btw-regelgeving en 
de mogelijkheid tot btw-aftrek door Pier K. Indien het voor Pier K mogelijk wordt meer btw te 
verrekenen, naar aanleiding van de gesprekken die momenteel met de belastingsdienst worden 
gevoerd of naar aanleiding van een landelijke maatregel om Pier K 19%/21% btw-plichtig te 
maken en daarmee de vrijstellingspositie van Pier K op te heffen, zal de subsidie worden 
verlaagd met het deel dat zij terug kan krijgen van de belastingdienst. 
De btw-regelgeving vertoont echter een grillig patroon. In het voorjaar 2011 heeft de Tweede 
Kamer ingestemd met het voorstel om de btw over cultuur en kunst diensten en producten te 
verhogen van 6% naar 19%. Deze verhoging is aan de cursisten doorberekend. Voorjaar 
2012 heeft het kabinet besloten deze verhoging weer terug te draaien; dit betreft vooral de 
voorstellingen. Daarentegen zal de btw voor volwassenen per 1 oktober 2012 weer 
verhoogd worden van 19% naar 21%. Voor de instelling vormen deze wisselingen in 
regelgeving een behoorlijke belasting bij de uitvoering. 
Gelet op de bezuinigingen is het voor de gemeente niet mogelijk en niet wenselijk om 
eventuele prijsstijging via subsidie op te vangen. 
 

8. Sturing Maatschappelijke Organisaties 
In het kader van de Uitwerkingsnota Sturing van Maatschappelijke Organisaties (september 
2010) en op basis van artikel 5 van de Asv en beleidsregels worden de prestaties van de 
instellingen beoordeeld op basis van een geformaliseerde puntsgewijze analyse (de 
zogeheten interventiepiramide). 
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Uit de toepassing van genoemde interventiepiramide volgt dat wij Pier K in het akder van 
deze subsidieverlening een code ‘groen’ toekennen. Pier K heeft een begroting conform de 
richtlijn van kostprijsberekening per Route opgesteld en een helder activiteitenplan 
ingediend, dat aansluit bij het PvE van de gemeente. 
Alle gegevens zijn tijdig en correct aangeleverd. Ook heeft Pier K de klanttevredenheid 
gegevens beschikbaar gesteld. 
 

9. Middelen 
De beschikbare middelen voor subsidieverlening Pier K staan verantwoord op Programma 7 
Sport, Cultuur en Recreatie op product 512 en Programma 6, product 484 Jeugd en 
Onderwijs. In de programmabegroting 2013-2016 is op deze producten respectievelijk 
€ 5.962.876,- en € 164.800,- beschikbaar, samen € 6.127.676,-. In het eerste bedrag is 
€ 1.811.774,- gereserveerd voor de huisvestingskosten. 
 
De subsidiegrondslag (incl. Kunstmenu / Cultuurparcours) van de subsidie 2013 is, bij aftrek 
van de huur ad. € 4.315.902, nagenoeg gelijk aan de subsidie 2012. 
De subsidie 2013 wordt als volgt opgebouwd: 
 
Berekening subsidie 2013   
Subsidie 2012 € 6.054.517 
Bezuiniging eerste deel eerste tranche  - € 108.000 
Totaal 2013 (exclusief indexatie)   € 5.946.517 
Index 2013 (1,75 %)  + € 104.159 
Subtotaal € 6.050.676  
Matching Fonds voor Cultuurparticipatie € 77.000 
Totaal € 6.127.676 
 
Deze subsidie bestaat voor 30,1% uit de huurlasten (van zowel de vestiging in het 
Cultuurgebouw als Nieuw-Vennep van) Pier K (tezamen in de grootte-orde van  
€ 1.844.000,-). 
 
In deze verlening is verder geen indexering over 2012 opgenomen. 
 

10. Juridische aspecten 
De subsidies worden verleend in het kader van de Algemene Subsidieverordening gemeente 
Haarlemmermeer 2011. 
Pier K heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen op 
het voorgenomen voorstel tot subsidieverlening 2013. 
 
De beschikking die naar aanleiding van voorliggend besluit wordt verzonden is voor bezwaar 
vatbaar. 
 
Besluit 
Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om: 
1. Stichting Pier K een subsidie 2013 te verlenen van € 6.127.676,- voor de uitvoering 

van de in het Programma van Eisen genoemde activiteiten; 
2. de aangevraagde matching van de subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie 

van in totaal € 77.000, - toe te wijzen; 
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3. de aangevraagde verhoging van de vergoeding accountantskosten ad. € 5.445,- af te 
wijzen; 

4. de dekking voor € 5.962.876,- ten laste te brengen van programma 7 Cultuur, Sport 
en Recreatie, product 512; 

5. de dekking voor € 164.800,- ten laste te brengen van programma 6 Jeugd en 
Onderwijs, product 484; 

6. aan Pier K de opdracht te geven om uiterlijk 1 maart 2013 een uitgewerkt plan aan de 
gemeente te zenden hoe de opdracht tot het ontplooien van (meer) cultureel 
ondernemerschap inhoudelijk en bedrijfseconomisch zal worden geïmplementeerd; 

7. onder voorbehoud van het plan zoals genoemd onder beslispunt 6, het verzoek van 
Pier K om de algemene reserve te verhogen tot tien procent toe te kennen op basis 
van artikel 8 Asv; 

8. deze nota ter informatie te zenden aan de raad. 

"'~·, .. ""''•·~"\ 

Burgemeester en wethouders va de gerljleente Haarlemmermeer, 

Bijlage(n) 
Jaarbegroting I activiteitenplan 2013 Pier K met Programma van Eisen 2013 
Reorganisatieplan Pier K ligt ter inzage. 
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1. MISSIE EN VISIE 

Pier K is dé culturele onderneming in Haarlemmermeer voor cultuurparticipatie en -ontwikkeling. Wij 

dragen bij aan een authentieke cultuurbeleving en het ontdekken en ontwikkelen van talent. Mensen zijn 

geïnspireerd als ze het gevoel hebben met hun talenten bezig te zijn. Dat leidt tot inspiratie, betere 

prestaties, zelfvertrouwenen een gelukkig gevoel.Met ons aanbod helpen wij dit talent te ontdekken en 

verder te ontwikkelen. Voor iedere klant die een cultuurbeleving wil, om welke reden dan ook.  

Onze missie: Pier K biedt kunst als kompas om het persoonlijke talent van mensen te ontdekken en te 

ontwikkelen. 

Wij bieden een programma: 

A. ….voor iedereen in de leeftijd van 1 tot 100 jaar 

B. ….in schooltijd, vrije tijd en werktijd 

C. ….door een productmix van beschouwen, ervaren en doen: 

D. .…met hoogopgeleide en gepassioneerde professionals die werken volgens onze kernwaarden:  

gastvrijheid, vertrouwen, professionaliteit, betrokkenheid en dynamiek. 

E. .…op fantastische hoofdlocaties in Hoofddorp en Nieuw-Vennep en in de kernen van  

Haarlemmermeer.  

Ons werkplan en begroting 2013 is gebaseerd op ons ondernemingsplan 2011-2014, bestaande uit 4 

routes: 

 Pier 1. Kunst naar Keuze 

 Pier 2. Kunst in de Wijk 

 Pier 3. Kunst in Onderwijs (voorheen Kunst in Leren) 

 Pier 4. Kunst aan de Top 

In 2012 is een reorganisatieplan vastgesteld, waarin er kostenverlagende- en opbrengst verhogende 

innovaties zijn opgenomen om onze ambities – met veel minder subsidie – te kunnen realiseren. Deze 

plannen zijn uitgangspunt voor het werkplan 2013. 
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2. HET JAAR 2013OP HOOFDLIJNEN … 

In 2013 verandert onze financiële situatie drastisch. Binnen een beperktere begroting zullen wij ons 

intensief richten op hervorming van onze programmering, behoud en werven van klanten, ontwikkeling van 

cultuuronderwijs op scholen, implementatie van ons reorganisatieplan  en intensievere samenwerking met 

onze partners in het Cultuurgebouw. 

1. Behoud van onze klanten door: 

Goede communicatie over de veranderingen in ons aanbod, branding van onze innovatieve 

producten, klanten betrekken bij ons aanbod en grote publieksgerichte evenementen. 

 

2. Behoud en innovatie van laagdrempelig cultuuronderwijs op school: 

het implementeren van nieuwe leerlijnen voor het onderwijs zonder provinciale subsidie, zonder 

consulenten en mét breed inzetbare docenten. 

3. Hervorming van het cultuuronderwijs Kunst naar Keuze (vrije tijd) door: 

het realiseren van doorlopende leerlijnen met groepsonderwijs als basis, prijsverhoging 

individuele muziekles, ZP-ers, e-learning en een compacter programma voor theater, dans en 

musical en beeldende kunst 

4. Meer inkomsten door cultureel ondernemerschap: 

Partnerschap met bedrijfsleven, horecabeleid, verhuur, seats2meet en arts2meet, versterking 

marketing & sales functie en avondbezetting Informatiebalie. 

5. Samenwerking Cultuurgebouw: 

Gezamenlijke cultuureducatie, marketing, programmering, Huisacademie en onderzoek naar 

integratie van alle ondersteunende diensten. 

De uitvoering van deze ambitie vraagt om gemotiveerde mensen, die zich willen en kunnen open stellen 

voor wat de klant en organisatie van hen vraagt. Het feit dat Pier K in 2013 geconfronteerd wordt met een 

flinke terugval in subsidie-inkomsten, geeft de realisatie van onze plannen mede een dwingend karakter. 

Minstens zo belangrijk is de breed gevoelde behoefte om aan het cultuuronderwijs dat Pier K biedt een 

impuls te geven en het talent dat daarvoor nodig is te organiseren. Dit alles om zoveel mogelijk talent van 

inwoners van Haarlemmermeer te ontdekken en te ontwikkelen. En kunst en cultuur in de haarvaten van 

de Haarlemmermeerse samenleving te brengen 
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3. DE BEOOGDE RESULTATEN 

 

In het ondernemingsplan hebben wij ons gecommitteerd aan het realiseren van resultaten per route per 

jaar. Inmiddels zijn een aantal doelstellingen op basis van de praktijk bijgesteld. Onze ambities voor 2013 

zijn te zien in kolom 4: 

 

Bereik en aantallen per jaar Beoogd resultaat 2013 

uit Ondernemingsplan  

Gerealiseerd resultaat 

2011 

Beoogd resultaat 

2013 

Route Kunst in Onderwijs     

aantal leerlingen primair onderwijs 

bemiddeld (Kunstmenu) 

16.000 16.251 16.000 

aantal leerlingen voortgezet 

onderwijs bemiddeld 

(Cultuurparcours) 

5.000 5.595 5.500 

aantal scholen primair onderwijs 65 66  (incl. speciaal 

onderwijs) 

67 

aantal scholen voortgezet onderwijs 8 8 7 

Aantal leerlingen bereikt in PO met 

aanbod Pier K 

Geen doelstelling 

opgenomen 

23.661 (aantal ll die 2x 

activiteit hebben 

genoten, zijn 2x 

geteld) 

12.500 

Aantal leerlingen bereikt in VO met 

aanbod Pier K  

Geen doelstelling 

opgenomen 

2.019 2.000 

Aantal actieve deelnemers brede 

school/ naschoolse opvang 

Geen doelstelling 

opgenomen 

720 500 

 Samenwerking 

kinderopvangorganisaties 

3  3 3 

Route Kunst in de Wijk    

Aantal sociaal-artistieke projecten in 

de wijk 

 6 4 

Aantal actieve deelnemers 

wijkprojecten 

400 1.543 1.200 

Aantal bezoekers wijkprojecten 2.200 3.408 2.200 

Route Kunst naar Keuze     

Aantal actieve deelnemers, 

particulieren 

6.000 7.989 6.500 

Aantal actieve deelnemers, 

bedrijven  

Geen doelstelling 

opgenomen 

352 380 

Aantal bezoekers (gezamenlijke) 

evenementen 

25.000 28.087 26.000 

Aantal bedrijven met actieve 

kunstbeoefening 

5 6 6 

Route Kunst aan de Top     

Aantal getalenteerde leerlingen 10-20 leerlingen  Nog niet gestart 10 
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4. ACTIVITEITEN PER ROUTE  

Hieronder volgen onze activiteiten per route. Onze structuur en doelstellingen worden in het 

ondernemingsplan uitgebreid omschreven. Onze begroting en werkwijze zijn hierop inmiddels ingericht en 

de organisatiestructuur zal hierin 2013ook op worden ingericht. In onderstaande piramide is heel beknopt 

te zien wat de waarde is voor het publiek van iedere route.  

 

 

 

Horizontale as= bereik, verticale as= leerproces (van basis naar top) 

 

De gemeente geeft in  de nieuwe Cultuurnota het belang weer van amateurkunst en cultuureducatie in het 

onderwijs. Ook kunst in de wijk en het Podium voor Architectuur hebben een nadrukkelijke plek. Wij zetten 

onze lijn door om ook in 2013het accent van mensen en middelen deels te verschuiven van Kunst naar 

Keuze naar Kunst in Onderwijs. Middels efficiencyverhoging en nieuwe producten/ verdienmodellen voor 

onze cursussen en workshops uit de Route Kunst naar Keuze, beoogt Pier K binnen de reguliere subsidie 

ruimte te maken voor het programma Kunst in Onderwijs. 

 

 

 



 
Activiteitenplan/ begroting Pier K 2013 - 1.0 
Definitieve versie juli 2013 

 

7 

 

 

 

4i. ROUTE KUNST IN ONDERWIJS 

 Hoofddoel is de integratie van kunst en cultuur in de leeromgeving voor kinderen van 4 tot 18 in 

Haarlemmermeer en omstreken. Met als doel het leren en de persoonlijke ontwikkeling te 

stimuleren 

 Kernactiviteit: het verzorgen van een breed en – op het ‘lerende’ kind – gerichte bemiddeling en 

aanbod van producten aan scholen en bemiddeling tussen culturele aanbieders en scholen. 

 

Kunst in Onderwijs herbergt twee takken van sport: Pier K als aanbieder en Pier K als onafhankelijk 

bemiddelaar aan. In dit werkplan houden we dit onderscheid aan. 

 

Pier K als bemiddelaar 

In opdracht van gemeente Haarlemmermeer bemiddelen we op onafhankelijke wijze  tussen de vraag van 

scholen naar cultuureducatie en een groot aantal aanbieders op dit terrein: voor het primair onderwijs 

gebeurt dit via Kunstmenu, voor het voortgezet via Cultuurparcours. 

 

Kunstmenu: primair onderwijs 

In het jaar 2013 zullen wij ons t.a.v. Kunstmenu en Cultuurparcours richten op succesvolle bemiddeling aan 

98% van de scholen in het primair- en voorgezet onderwijs. Wij streven tenminste naar een bereik van 

16.000 leerlingen met Kunstmenu en 5.500 leerlingen met Cultuurparcours.  

De projectleider Kunstmenu ondersteunt, begeleidt en adviseert  67 scholen bij het samenstellen, het 

invoeren en aanvragen van de Kunstmenu subsidie en helpt bij eventuele problemen tijdens het uitvoeren 

van deze jaarprogramma’s. Ook ziet zij toe op de kwaliteit van het aanbod.  Alle aanbieders worden 

bekeken op basis van vooropgestelde kwaliteitscriteria. Waar gewenst kan Pier K aanbieders adviseren en 

ondersteunen bij het samenstellen van hun aanbod en het plaatsen van het aanbod op de website.  

 

Binnen het Kunstmenu worden twee bijeenkomsten per jaar georganiseerd voor de deelnemende 

basisscholen van Haarlemmermeer. Zo vindt in het voorjaar de aanbodmarkt plaats, waarbij het vooral om 

het informeren en inspireren van de scholen gaat. Hierbij presenteren alle aanbieders die opgenomen zijn 

in het kunstmenu aanbod, te vinden op www.kunstencultuuropschool.nl. Dit is ook het startsein voor de 

basisscholen voor een nieuw seizoen.  

In het najaar vindt de tweede bijeenkomst plaats, deze staat in het teken van de evaluatie over het 

schooljaar daarvoor en heeft naast evalueren ook het karakter van informeren in zich. Voor het komende 

jaar is het de bedoeling dat de scholen een nieuw meerjarig beleidsplan gaan opzetten. Hiermee wordt in 

het najaar van 2012 een start gemaakt tijdens de evaluatiebijeenkomst. Doel is eveneens dat de 

projectleider  zoveel mogelijk scholen gaat bezoeken om hen te ondersteunen bij het maken van dit 

meerjarige beleidsplan. 

http://www.kunstencultuuropschool.nl/
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De Kunstmenu subsidie wordt geregeld middels de website. Hier kunnen scholen het aanbod vinden, het 

jaarprogramma samenstellen, de aanvraag indienen en het aanbod ‘bestellen’.  Het bijhouden/redigeren 

van de website is hierbij van belang. Er is geregeld overleg met de gemeente naar aanleiding van vragen 

van scholen en om te adviseren waar gewenst op beleidsvragen en de ontwikkelingen binnen de scholen en 

het aanbod.   

 

De gemeente voert met ingang van schooljaar 2012-2013 een matchingsregeling in voor scholen. Daarbij 

worden de eisen t.a.v. Kunstmenu verruimt, zodat scholen meer ruimte krijgen hun plannen uit te voeren. 

Speerpunt in het Kunstmenu is sinds dit jaar het speciaal basisonderwijs. Daar zijn al eerste gesprekken 

mee gevoerd en deze hebben er onder andere toe geleid dat de regels van het Kunstmenu op deze 

doelgroep worden aangepast, waardoor het voor hen ook mogelijk is mee te doen. De huidige regels 

maakten dat onmogelijk en dan met name de verplichting om twee activiteiten per jaar per leerling aan te 

moeten bieden.  Het is de bedoeling dat er jaarlijks 1 tot 2 informele bijeenkomsten voor deze scholen 

worden georganiseerd om de specifieke vragen helder te krijgen, zodat daar goed op ingespeeld kan 

worden maar ook om elkaar te inspireren met elkaars successen.  

 

Cultuurparcours: voortgezet onderwijs 

 

Alle 7 scholen voor voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer maken in 2013 gebruik van de 

Cultuurparcours subsidie en nemen actief deel aan het Cultuurparcours netwerk. Daarmee worden naar 

schatting in 2013 5.500 leerlingen bereikt. 

 

Het projectleiderschap Cultuurparcours zal naast de begeleiding van de reguliere subsidieaanvragen, wat 

taakstelling betreft als voorgaande jaren worden ingevuld. In het schooljaar 2012-2013 worden twee 

netwerkbijeenkomsten voor alle scholen en aanbieders van cultuureducatie uit Haarlemmermeer en de 

regio worden georganiseerd.  

 

Het ter beschikking stellen van expertise voor zowel scholen als aanbieders heeft de afgelopen jaren niet 

prominent op de agenda gestaan. Dit zal het komende jaar meer het geval zijn. Kunstcoördinatoren zoeken 

meer draagvlak binnen hun school (directie) om kunst- en cultuureducatie steviger verankerd te krijgen in 

het schoolcurriculum en het te integreren in het reguliere onderwijs. Dit is een logische ontwikkeling na 

bijna 13 jaar kunst- en cultuureducatie in het VO. Scholen vragen hierbij ondersteuning en advies aan de 

projectleider. Er zal meer worden geïnvesteerd op directie- en bestuurlijk niveauom dit draagvlak te 

vergroten en hen te ondersteunen en te adviseren bij de ambitieuze plannen die scholen op het gebied van 

hun cultuureducatiebeleid steeds vaker hebben.  

 

Er zal veel aandacht uitgaan naar de nieuwe website (www.kunstencultuuropschool.nl): met name het 

vullen met content van aanbieders en hun aanbod, de ontwikkeling van een nieuwsbrief, het bijhouden van 

de sociale media, het aanleggen van een fotoarchief etc. De branding en marketing van Kunstmenu en 

Cultuurparcours is daarbij een belangrijk onderdeel waar veel tijd en energie in zal worden gestoken.  

 

De ontwikkelingen die op het gebied van samenwerking binnen het Cultuurgebouw (zie onder) plaats gaan 

vinden zullen wellicht ook invloed hebben op de invulling van de rol en taken van de projectleiding 

Cultuurparcours. 

 

http://www.kunstencultuuropschool.nl/
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Het Cultuurgebouw 

 

Als onafhankelijk bemiddelaar zullen we in overleg met gemeente Haarlemmermeer en onze partners 

binnen en buiten het Cultuurgebouw in 2013 de bemiddelingsfunctie herzien. Scholen vragen namelijk om 

meer vrijheid in het kunnen samenstellen van hun programma. Ook stellen we met de gemeente vast of 

een nadrukkelijkere ‘branding’ van Kunstmenu en Cultuurparcours als gemeentelijk en/of regionaal 

expertise- en adviescentrum wenselijk is. Regionale werking is mogelijk, mits andere gemeenten voor onze 

dienstverlening willen betalen. 

 

We hebben het initiatief in 2012 genomen tot de ontwikkeling  van een gezamenlijk plan voor 

cultuureducatie, primair met onze partners van het Cultuurgebouw in Hoofddorp. Daarnaast mogelijk ook 

met onze andere partners zoals Kunstfort, Historisch Museum en Cruquius Museum. Vanuit hun eigen 

hoedanigheid zijn zij allen bij het onderwijs betrokken. Door samen te werken verwachten wij een 

efficiency- en kwaliteitsslag te kunnen maken in ons aanbod voor zowel het primair als voortgezet 

onderwijs. Het lopende project heeft als doel de samenwerking tussen de Cultuurgebouw partners op het 

gebied van Cultuureducatie vorm te geven. 

 

Algemene doelstellingen ontwikkeling cultuureducatie Cultuurgebouw zijn: 

- Het realiseren en in de markt zetten van een gezamenlijk aanbod voor het onderwijs 

- Bijdrage leveren aan de cultuurontwikkeling en -beleving van leerlingen door hetaanbieden van 

producten en diensten (bemiddeling, advies) aan het onderwijs 

- Benutten en bundelen van aanwezige potentie (facilitair en expertise) waardoor eengestructureerd 

aanbod kan worden ontwikkeld (doorlopende leerlijn) 

- Eén loket voor het onderwijs 

- Een professionele gesprekspartner voor culturele ondersteuning 

- Efficiënt inzetten van kennis en middelen op het gebied van cultuureducatie (unieken 

professioneel) 

- Vergroten publieksbereik kinderen 4 - 18 jaar in school (of schoolverband) 

- Drempelverlagende werking op doelgroepen (product en instelling) 

- Kwaliteitsverbetering van het aanbod 

- Vernieuwing, verdieping en structurering van het aanbod 

- Duurzame samenwerking tussen cultuurpartners en onderwijs 

- Financiële haalbaarheid qua capaciteit (personeel) en middelen 

- Het verhogen van de omzet 

 

Pier K zal met de partners van het Cultuurgebouw en de andere betrokkenenin de tweede helft van dit jaar 

de volgende 4 onderdelen uitwerken en in 2013 de resultaten gaan implementeren in nauw overleg met de 

gemeente:  

1. Kennismaking cultuureducatie: integrale pakketten van alle aanbieders in 

Haarlemmermeer van kunst, erfgoed en media producten waardoor samenwerking 

ontstaat en concurrentie vermindert 

2. Talentontwikkeling en kerndoelen (met name de bibliotheek met Bibliotheek op 
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School en de Rode Draad en Pier K met Kunst in Leren) 
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3. Los aanbod buiten de integrale pakketten bedoeld onder 1. 

4. Marketing vrije tijd: hoe gaan we de momenten die we op scholen zijn benutten om 

de marketing van alles wat in de vrije tijd gebeurt in het Cultuurgebouw mee te 

nemen? 

 

 

Pier K als aanbieder 

 

Het jaar 2012 is het laatste jaar dat we de scholen in de regio’s Gooi- en Vechtstreek en Amstelland, 

Meerlanden en Diemen bedienen conform de provinciale structuur van de steunpunten Kunsteducatie van 

Noord- Holland inclusief met ons bestaande aanbod.  

In 2013 richten wij ons vooral op de Haarlemmermeer en zoeken we samenwerking met gemeenten in 

onze directe regio, zodat er een natuurlijk bedieningsgebied ontstaat. Wij denken daarbij aan Lisse, 

Hillegom, Heemstede, mits de gemeenten een financiële bijdrage leveren. 

 

Primair onderwijs 

 

Als aanbieder blijven we enerzijds de scholen bedienen met ons bestaande aanbod, anderzijds zetten we 

met ons nieuwe aanbod Kunst in leren in op het vorm en inhoud geven aan een nieuwe invulling van 

cultuuronderwijs. We beogen actieve en receptieve activiteiten voor het primair onderwijs aan te bieden 

langs 2 lijnen: 

A. We voeren projecten uit op maat volgens het gedachtegoed  Kunst in leren 

B. Kant en klare menu’s die aangevuld worden met activiteiten van de partners uit het 

Cultuurgebouw : werktitel Cultuur primair 

 

A. Kunst in Leren 

Het gaat bij Kunst in Leren om de integratie van cultuur in het onderwijs, met als doel het leren en de 

persoonlijke ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. We gaan daarbij uit van de meervoudige 

intelligenties van Gartner.  

In 2011 zijn 12 docenten van Pier K opgeleid in de theorie van Kunst in Leren door Alexandra van derHilst. 

We hebben twee projecten uitgevoerd vanuit dit gedachtegoed op de Op Dreef school in Nieuw-Vennep en 

op de Brede School Graan voor Visch in Hoofddorp. De uitvoering is zorgvuldig geëvalueerd. 

In de tweede helft 2012 zullen wij alle nieuwe docenten Cultuuronderwijs gaan opleiden in Kunst in Leren.  

In het eerste kwartaal van 2013 doen we op minimaal 2 scholen voor primair onderwijs een project Kunst in 

Leren door het geleerde, in nauwe samenspraak met en op basis van de specifieke vraag van deze scholen, 

in praktijk te brengen. Inmiddels hebben we onze aanpak aangepast aan de wensen van het onderwijs . Ons 

theoretisch kader blijft de meervoudige intelligentie. De school formuleert een algemeen doel en per groep 

worden er in samenspraak subdoelen geformuleerd. De uitdaging in de projecten voor Pier K Kunst in 

Onderwijs is dat de leerkracht het niet als verzwaring van zijn programma ervaart, maar als inspiratie voor 

z’n eigen didactisch handelen. 

 

B. Kant en klare menu’s 

Wegens groot succes bieden we in 2013 opnieuw 3 kant-en-klare menu’s aan scholen in Haarlemmermeer 

aan. Het gaat om kwalitatief hoogwaardige en samenhangende programma’s rond een bepaald thema en 
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uiteenlopende kunstdisciplines, gedifferentieerd naar onder-, midden- en bovenbouw. De 3-gangenmenu’s 

bestaan uitsluitend uit voorstellingen, 6-gangenmenu’s daarnaast ook uit aan deze voorstellingen 

gekoppelde workshops.1 De vraag naar dergelijke menu’s is groot: ongeveer de helft van de scholen bestelt 

jaarlijks een kant-en-klaar menu voor de hele school.De producten kunnen aangevuld worden door de 

partners in het Cultuurgebouw en instellingen uit de H’meer. In voorjaar wordt een begin gemaakt met een 

gezamenlijk aanbod van de instellingen binnen de Haarlemmermeer. In 2013 streven we naar een bereik 

van 12.500 leerlingen waarvan 10.000 in Haarlemmermeer. 

 

Brede scholen 

De Cultuurmakelaar Brede Scholen ontwikkelt in nauw overleg met de Brede Scholen, met Kunst in 

Onderwijs en met Kunst naar Keuze activiteiten in een doorgaande leerlijn. Kinderen van 0-12 kunnen zich 

ontplooien in en rond school en kinderopvang en te allen tijde een overstap maken naar Kunst naar Keuze 

bij Pier K. De focus van de cultuurmakelaar zal liggen op versterking van het binnen schoolse aanbod en het 

zorgen voor de aansluiting met ons naschoolse aanbod (dat geprogrammeerd wordt vanuit Kunst naar 

Keuze). Daar de gemeente Haarlemmermeer niet specifiek wil bijdragen aan brede school ontwikkeling via 

Pier K, zullen wij onze inspanningen terugbrengen naar het programmeren binnen schools en het op locatie 

bij brede scholen programmeren van ons aanbod Kunst naar keuze. Activiteiten in Peuterspeelzalen en 

naschoolse opvangorganisaties worden niet anders benaderd qua prijsstelling dan ons aanbod binnen 

Kunst naar Keuze. In feite verschuiven we ons aanbod simpelweg naar die locaties.  

 

Kinderen die tijdens de korte naschoolse activiteiten geïnteresseerd zijn geraakt en willen verdiepen, 

kunnen dit doen in en rond de eigen brede school. Hiermee verloopt een overstap naar Pier K in kleinere 

stappen. In 2013 wordt de samenwerking met de brede scholen vastgelegd in meerjarige afspraken over 

inhoud, overlegstructuur en uitvoeringsprocessen. In feite zorgen we er hier voor dat onze afspraken 

binnen het onderwijs verankerd worden en dat we ons aanbod Kunst naar Keuze voor een aantal jaren 

kunnen uitvoeren dichtbij de jonge doelgroep. 

 

Voortgezet onderwijs  

 

Voor het voortgezet onderwijs zetten wij in ons aanbod in op twee lijnen: 

A. We voeren projecten en workshops  uit op maat  

B. Een nieuw innovatief programma Onderwijs als Bruto Nationaal Talentproduct (werktitel) 

en voeren  in 2013 pilots uit.  

 

A. Projecten en workshops op maat 

Net als voorgaande jaren is het de verwachting dat scholen in 2013 aanbod op maat bij  

Pier K blijven bestellen. Er was het afgelopen jaar een grote toename van aanvragen  

voor workshopdagen. Er werden 12 workshopdagen aangevraagd waar ongeveer 1.600 leerlingen mee 

werden bereikt. Met specifieke projecten Gig en het Technasiumwerden nog  ruim 400 extra leerlingen in 

de VO scholen bereikt. Het is niet de verwachting dat dit komende jaar zal afnemen. 

 

Er is bij scholen behoefte aan de ontwikkeling van een vernieuwd en gestructureerd VO aanbod. Door 

gebrek aan capaciteit is hier de afgelopen jaren te weinig aandacht aan besteed en zijn alleen op aanvraag 
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workshopdagen op maat ontwikkeld. Binnen Pier K zal een Cultuurmakelaar VO aangesteld worden om dit 

VO aanbod te ontwikkelen en aanvragen in behandeling te nemen en te verwerken.  

Daarbij zal de beoogde samenwerking tussen de Cultuurgebouwpartners ook ontwikkeling van gezamenlijk 

VO aanbod (dus ook een deel Pier K) en een stuk organisatie met zich meebrengen waarmee de behoefte 

aan capaciteit nog wordt versterkt. 

 

 

B. Onderwijs in Haarlemmermeer als bruto nationaal talentproduct 

De scholen in het Voortgezet Onderwijs zoeken naar nieuwe vormen voor versterking van hun onderwijs en 

talentontwikkeling bij kinderen. In onderwijsland speelt de discussie over het belang van creativiteit in de 

ontwikkeling van jongeren hoog op (vernieuwingen binnen het onderwijs, rapport Onderwijsraad 

december 2011, nieuwe schoolconcept van Maurice de Hond, Khan Academy publicaties en onderzoek). 

Pier K heeft zich samen met scholen gebogen over de wijze waarop wij kunnen bijdragen aan deze vraag 

van het onderwijs. Dit heeft geleid tot een begin van en nieuwe samenwerking met – om te beginnen - drie 

scholen voortgezet onderwijs en Rabobank regio Schiphol. Bedoeling is om vanaf  schooljaar 2012-2013 

gedurende vier jaar een nieuwconcept voor cultuuronderwijs te starten. Dit cultuuronderwijs is gericht op 

de diverse niveaus en vormen van onderwijs binnen Haarlemmermeer 

Kern van dit concept is dat Pier K creatief kapitaal levert aan scholen en experts organiseert die de 

leerlingen specifieke business cases voorleggen en hen – met de docent in de klas – hierbij begeleiden. De 

uitgangspunten van het concept omvatten bouwstenen per thema of vak waarin de lesstof met doelen is 

beschreven. De kunsten spelen hierin een dienende rol aan het gekozen thema. De docenten van de 

betrokken scholen hebben een ondersteunende, coachende rol.  Uit het kennisnetwerk komen de experts 

voor de klas (extern deskundige, docent Pier K, opdrachtgever) voor het inbrengen van het vraagstuk, de 

probleemstelling, de kans. Binnen de opdrachtformulering gaat de leerling in fases te werk: onderzoekend, 

ontwerpend, en waar mogelijk ondernemend. Excursie en veldwerk behoren tot het onderzoek.  

Een tijdelijke projectleider VO (Teamhoofd Architectuur en Vormgeving) ontwikkelt het concept, ontwikkelt 

het netwerk VO op directieniveau , kennis – en bedrijven netwerk, en onderhoudt de driehoek: VO, partner 

Rabobank en PierK. De in 2012 aan te stellen cultuurmakelaar VO onderhoudt en voedt de vraag van VO op 

docentniveau en ontwikkelt de onderwijsconcepten met de kunstenaars-docenten van Pier K. De extern 

deskundige kan op afgesproken tijdstippen aanwezig zijn.  In veel gevallen is de docent van Pier K de extern 

deskundige die een aantal uur per week voor de klas staat. Deze docent ontwikkelt het basisconcept met 

de school, stemt af, organiseert, verzorgt ondersteunend lesmateriaal, realiseert, begeleidt en evalueert. 

Voor het seizoen 2012-2013 is het streven een aantal variabele programma’s te testen met drie 

pilotscholen: 

-1 school  bouwsteen(module) per jaar gedurende vier jaar met verschillende vakken 

-1 school binnen 1 jaar 4-5 bouwstenen  

- 1 school herhaling van  1-2 bouwstenen 
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4ii. ROUTE KUNST IN DE WIJK 

 

 Hoofddoel is het bieden van een laagdrempelige ontmoeting met kunst en cultuur dichtbij mensen 

in hun wijk.  

 Kernactiviteit: het verzorgen van activiteiten voor brede scholen met een verbinding tussen schools 

en buitenschools aanbod en het verzorgen van sociaal-artistieke projecten in de wijk. 

Pier K zoekt en vindt artistieke antwoorden op sociale vragen en kan daardoor bijdragen aan een leefbare 

Haarlemmermeersesamenleving. Een samenleving waarin mensen persoonlijk, sociaal en maatschappelijk 

(zelf) redzaam voelen of worden. Een samenleving ook waarbij mensen zich prettig, veilig en met elkaar 

verbonden zijn.  

In 2013 zal specifiek ingezet worden op intensivering van de samenwerking met het amateurkunstveld. De 

Week van de Amateurkunst is een centraal onderdeel van de Cultuurnota Haarlemmeer. Pier K neemt in dit 

project een leidende rol en beoogt in 2013 het niveau van de WAK weer verder te verhogen en het publiek 

te verbreden. Met de WAK willen wij 1800 mensen bereiken. 

Naast of tijdens de WAK denken wij aan de volgendeamateurkunstprojecten in de wijk: 

Blaasorkestenfestival, Korenlint, de Cultuurbus, gastlessen van docenten voor verenigingen. Naast een 6-tal 

projecten gaan wij onze gebouwen meer open stellen voor verenigingen (Arts2Meet). Dit zullen wij doen 

door voor een zeer lage prijs of om niet partijen te verwelkomen, marketing acties en aantrekkelijke 

momenten voor verenigingen te organiseren.  

Ook gaan wij onze kennisfunctie versterken op het domein van de amateurkunst. Onderzoeken, debatten, 

relevante discussies zullen via Pier K te vinden zijn. Daarbij nemen we de amateurkunstverenigingen en hun 

behoeftes mee in de uitwerking van de Huisacademie.  

We onderhouden onze nauwe relatie met Kunstfactor, Cultuurnetwerk en collega instellingen op het 

terrein van amateurkunst in het land. 

 

In 2013 zullen we ook onderzoeken in hoeverre samenwerking met zorginstellingen in de regio kansrijk is 

voor de groeiendedoelgroep ouderen in Haarlemmermeer.  
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4iii. ROUTE KUNST NAAR KEUZE 

 Hoofddoel: Het bieden van een goed en breed cultureel aanbod voor particulieren en bedrijven, in 

groepsverband en individueel. 

 Kernactiviteit: Het verzorgen van lessen, workshops en cursussen in 9 disciplines en 

multidisciplinair voor particulieren en bedrijven. Bovendien organiseert de afdeling een aantal 

evenementen. De cursussen lopen uiteen van eenmalige workshops tot jarenlange leertrajecten. 

De jongste cursist is 1 jaar, de oudste 88. 

A.KUNST NAAR KEUZE VOOR PARTICULIEREN 

In algemene zin hebben wij voor 2012-2013 weer een prachtig aanbod ontwikkeld. In het jaar 2013 

bereiden wij de grote kanteling voor naar een hernieuwde programmering van doorlopende leerlijnen in 

alle disciplines. Per september 2013 zal dit consequenties aan hebben voor ons productportfolio. In ons 

reorganisatieplan hebben we eveneens middelen opzij gezet om voor mensen net boven de bijstandsgrens, 

waarvan wij vermoeden dat zij tussen de wal (subsidies om te kunnen deelnemen) en het schip (prijzen die 

net te hoog zijn) vallen, ons aanbod laagdrempelig te houden. De uitwerking hiervan zal in ons aanbod per 

september 2013 meegenomen worden. Hiertoe zal onderzoek worden gedaan en een plan worden 

ontwikkeld in nauwe samenspraak met de gemeente en mogelijke andere partners.  

 

Cursussen en workshops 

De route Kunst naar Keuze realiseert in 2013: 

 Beeldende Kunst: 90 cursussen  

 Dans: 70 cursussen  

 Musical: 20 cursussen  

 Theater: 15 cursussen  

 Muziek: 200 cursussen  

 Receptief: 4 cursussen Pier K + aanbod Vrije Academie, 12 lezingen Podium voor Architectuur 

 Schrijven: 20 cursussen  

 Filmhuis: 15 filmvoorstellingen  

 

Daarnaast vinden er tal van projecten plaats. 

Toelichting per discipline: 

Architectuur  

Het Podium  voor Architectuur signaleert, agendeert en communiceert de ontwikkelingen op het gebied 

van architectuur, landschap, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Het Podium ontwikkelt activiteiten en  

producten voor breed publiek, voor vakpubliek, voor onderwijs: publicaties – artikelen – documentaires – 

exposities – expertmeetings – vakdebatten – lezingen – presentaties – excursies – workshops – participatie 

activiteiten – onderwijsprogramma’s 

 



 
Activiteitenplan/ begroting Pier K 2013 - 1.0 
Definitieve versie juli 2013 

 

16 

De inhoud voor het Jaarprogramma (JP) komt uit de actuele nationale vraagstukken en 

gebiedsontwikkelingen, kansen met (mogelijke) partners, vragen vanuit opdrachtgevers. Podium voor 

Architectuur functioneert als kennisnetwerk: met partners werken aan inhoud, vragen, kennis en 

activiteiten. De volgende projecten zullen worden uitgevoerd in 2013: 

1)Ontwikkelingen rond de Luchthaven: kansen voor de regio, hoe kunnen we de luchthaven binnen de 

context van de regio zo inrichten dat bewoners tevreden zijn?  Airport City als business model voor de 

regio. Een serie lezingen en expertmeetings voor een breed publiek. 

2)Tijdelijke Bestemmingen voor werken, wonen, voedselproductie & cultuur in Haarlemmermeer: lezingen, 

workshops, expertmeetings en acties op locaties.  

3)K(n)ooppunten rond luchthaven, spoorwegen en lokaal: een serie lezingen over de kansen voor HM als 

deel van de metropool rond de luchthaven. Hoe bereiken wij ons (reis)doel?  Serie lezingen,  mobiele 

activiteiten en exposities voor een breed publiek. 

4)Restruimte & randverschijnselen: de rafelranden van Haarlemmermeer in kaart gebracht, 

belevingslezingen en beeld verzamelacties voor en met  bewoners. 

5)De Ringvaart verbindt: bevolking vaart mee met de Fotovloot  – Workshop ontwerpen aan verbinding - 

Stedenbouw bottumup vervolg in kansen voor de kernen : ontmoetingen &workshops met actieve 

bewoners. 

6)Nieuwe Generaties & Nieuwe Stad: onderzoek met WO/HBO naar het toekomstbeeld van 

Haarlemmermeer in samenwerking met architectuurcentra Utrecht en Twente met FORUM: wonen, 

werken & leren, leven.  

7)Basisprogramma: 

- Kwartaallezingen over actuele onderwerpen in de kernen 

- Kinderworkshops over wereldwijd kijken en ontwerpen 

- Onderwijsprogramma met vier leerjaren technasium 

- Architectuurprijs op een actueel landelijk thema 

Het programma ontwikkelt zich in de loop van het jaar 2012 en bereikt een definitieve vorm in januari 2013 

na toekenning subsidie Stimuleringsfonds Architectuur en andere fondsen. 

Beeldende kunst 

In september 2013 is er een nieuw cursusprogramma Beeldende Kunst waarbij met een brede oriëntatie 

meer deelnemers kunnen instromen in de cursussen. Er zullen om dezelfde reden laagdrempelige en korte 

activiteiten worden aangeboden. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt ook dat klanten 

geïnteresseerd zijn in korte activiteiten. Het cursusprogramma zal compacter zijn, dat wil zeggen dat er van 

eenzelfde soort cursus minder vaak in de week een les zal zijn. De klant kan kiezen tussen een korte en 

langere cursusvariant. Dit geheel zorgt ervoor dat we met minder lesuren eenzelfde aantal deelnemers 

bereiken.  
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Bestaande leerlijnen worden door ontwikkeld en er wordt aangesloten bij Kunst aan de Top en het 

kunstvakonderwijs. Ook  komen er vanzelfsprekende aansluitingen van leerlijnen bij activiteiten op (brede) 

scholen. De cursussen voor jongeren worden uitgebreid om de leerlijn tussen kinderen en volwassenen 

goed te laten aansluiten.  De Pier K gebouwen zijn altijd behangen met prachtige exposities van cursisten. 

Theater, Dans, Musical 

In september 2013 is er een nieuw cursusprogramma Theater, Dans en Musical waarbij alle lange cursussen 

30 bijeenkomsten tellen (van 35 naar 33 in sept 2012 naar 30 in september 2013). Uitzondering hierop is de 

Musicalproductie voor kinderen en jongeren (voorstelling in De Meerse), omdat een dergelijke grote 

productie tijd nodig heeft om gemaakt te worden. Uit het klanttevredenheidsonderzoek blijkt dat klanten 

geïnteresseerd zijn in korte activiteiten, deze zullen dan ook worden aangeboden. De klant kan ook kiezen 

tussen een korte en langere cursusvariant. Dit geheel zorgt ervoor dat we met minder lesuren eenzelfde 

aantal deelnemers bereiken.  

Bestaande leerlijnen worden door ontwikkeld en er wordt aangesloten bij Kunst aan de Top en het 

kunstvakonderwijs, de bestaande Musical talentenklas en selectieklassen dans spelen daarbij een rol. Ook  

komen er meer vanzelfsprekende aansluitingen van leerlijnen bij activiteiten op (brede) scholen.  

De musicalproductie volwassenen werkt samen met de beeldende kunst en muziek afdeling en speelt zijn 

voorstelling in De Meerse. 

Muziek  

Er is één afdeling muziek, waar in 2012 nog een aparte afdeling pop en jazz en klassieke muziek bestond. 

Het hele jaar 2013 staat in het teken van de muziekontwikkeling waarbij samenspel de grote rol speelt. In 

september 2013 worden de eerste nieuwe lesvormen getest.  

E-learning wordt verder ontwikkeld ter ondersteuning van het traditionele muziekonderwijs, er worden 4 

samenspelweken gehouden en het compositieproject wordt uitgebreid met aanbod op het gebied van 

componeren. In september 2013 stijgen de tarieven van individuele muzieklessen. 

Leerlijnen worden ontwikkeld en er wordt aangesloten bij Kunst aan de Top en het kunstvakonderwijs, Ook  

komen er meer vanzelfsprekende aansluitingen van leerlijnen bij activiteiten op (brede) scholen.  

Het aanbod van Leerorkesten wordt uitgebreid, er wordt een aanvang gemaakt met ontwikkelen van 

aanbod op gebied van muziektechnologie in samenwerking met HKU.  

Receptief en schrijven 

In 2013 worden vooral korte activiteiten schrijven aangeboden. Uit ons klanttevredenheidsonderzoek blijkt 

dat daar veel behoefte aan is. Door doelgroep gerichte marketing is het aantal deelnemers gegroeid ten 

opzichte van 2012. De Vrije Academie verzorgt het aanbod receptief geheel. Het Podium voor Architectuur 

verzorgt diverse  lezingen.  

Film 

In 2013 zetten wij ons Filmhuis wegens groot succes voort met circa 15 films per jaar. Afhankelijk van de 

behoefte, passen wij de vorm aan wat de inwoners van Nieuw-Vennep willen.  
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B.KUNST NAAR KEUZE VOOR BEDRIJVEN 

Hoofddoel van de inzet op bedrijven is ook de werkende mens in aanraking brengen met kunst en cultuur. 

Daarnaast willen wij bedrijven kennis laten maken met de meerwaarde van creativiteit in een bedrijf. Wij 

werken tegen commerciële tarieven voor bedrijven en dit valt onder onze ambitie op het terrein van 

cultureel ondernemerschap.  

Onze kernactiviteit voor bedrijven is het verzorgen van workshops en activiteiten als teamuitje/ 

teambuilding/ ontspanning/ kunst als metafoor voor de werkelijkheid/ inspiratie. Daarnaast schakelen we 

kunstenaars in om eigen bedrijfsdoelstelling op een andere dan gebruikelijke manier te bewerkstelligen. 

Workshops die wij aanbieden: dirigeren, schilderen, improtheater, regisseren, dansen, Batucada, etc. We 

hebben een overeenkomst met  Meerbusiness waarbij zij jaarlijks twee keer met hun relaties bij ons komen 

en in ruil daarvoor kunnen wij onze activiteiten eindeloos promoten in dit netwerk van 9.000 bedrijven. 

Daarnaast worden vanuit bestaande warme contacten met bedrijven workshops aangeboden. Daarnaast 

acquisitie via het Cultuurgebouw, de websites en netwerken.  

 

Docenten worden in het kader van breed inzetbaarheid geschoold in deze nieuwe benadering en 

doelgroep. Na 2013 wordt dit geevalueerd en eventuele omzetdoelstellingen bijgesteld.  

We verwachten tenminste 6 en zo mogelijk 10 bedrijven te kunnen bedienen in 2013. 
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4iv. ROUTE KUNST AAN DE TOP 

Hoofddoel: Het ontdekken en stimuleren van toptalent door intensieve begeleid 

Kernactiviteit: Het verzorgen van een talentenprogramma, waarin leerlingen met een uitgesproken 

talenten voor een van de kunstdisciplines zich kunnen ontwikkelen en voorbereiden op een toekomst als 

professioneel kunstbeoefenaar. 

In 2013 starten we met ons nieuwe talentenprogramma. Momenteel wordt het plan gemaakt voor 

talentontwikkeling door alle disciplines heen. Het programma kan jaarlijks tussen de 10 en 20 cursisten 

bevatten. De cursist volgt een persoonlijk traject. Daarnaast volgt de hele groep een gezamenlijk traject. 

Voor bekostiging van het programma zal gezocht  worden naar aanvullende sponsoring. Meer duidelijkheid 

over het programma volgt in de loop van 2012. 
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5. BEDRIJFSVOERING &MARKETING 

 

In de bedrijfsvoering, personeelsbeleid, financiën en marketing hebben de volgende zaken in 2013 onze 

bijzondere aandacht: 

Klanttevredenheid 

In 2011 hebben wij een 0-meting gedaan v.w.b. medewerkers- en klanttevredenheid.  Het 

klanttevredenheidsonderzoek dat recentelijk is afgerond gaf een helder beeld van wat onze huidige klanten 

van ons vinden en wat potentiele klanten zoeken. Wij hebben in onze programmering en dienstverlening 

menig aanpassing gedaan om zowel medewerkers als klanten tegemoet te komen. In 2013 zullen de 

effecten daarvan onderzocht worden in de uitvoering van een nieuw onderzoek langs dezelfde richtlijnen, 

zodat resultaten vergelijkbaar worden.  

Marketing&Communicatie 

Op basis van het klanttevredenheids- en medewerkerstevredenheidsonderzoek en in samenwerking met de 

Cultuurgebouwpartners versterken wij onze in- en externe marketing en communicatie verder in 2013. 

Onze inzet op social media (zie Pier K op Twitter, Facebook en Hyves) breiden wij uit door alle medewerkers  

een basistraining te geven hoe zij de ambassadeur van (hun werk binnen) Pier K kunnen worden via de 

online kanalen. Daar er heel wat gaat veranderen in onze programmering en de binding van onze klanten 

belangrijkeris dan ooit, werken wij vanaf 2013 met een hernieuwd team Marketing en versterken wij de 

sales functie binnen onze organisatie. Er wordt een nieuwe marketing manager aangetrokken. De design- 

en merkstrategie, die wij momenteel ontwikkelen met Branddoctors, zal leiden tot stevige branding van 

onze producten, toegespitst op specifieke doelgroepen. Het verwerven van sponsoring en nieuwe vormen 

van co-creatie voor onze nieuwe programma’s en producten wordt eveneens speerpunt van marketing 

beleid. 

Personeel en organisatie 

De reorganisatie is mid 2012 in gang gezet. Dit zal voor 2013 betekenen dat wij met aanzienlijk minder 

bezetting op facilitair gebied en minder management capaciteit onze ambities moeten realiseren. Het 

natuurlijk verloop is flink toegenomen. De effecten daarvan zullen wij merken in 2013. Wij hanteren de 

regel dat wij bij vertrek – daar waar mogelijk – functies invullen met flexibele krachten.  

Het Hoofd Organisatie& Ontwikkeling zal zich in 2013 met name richten op de verdere flexibilisering van 

Pier K, op de oprichting van de Huisacademie voor het Cultuurgebouw en op de integratie van en 

dienstverlening aan de partners Cultuurgebouw. Daarbij zullen wij in 2013 stappen zetten naar het werken 

in netwerken en onze banden met ZP-ers versterken. Vrijwilligersbeleid in Hoofddorp wordt 

geïntensiveerd. 

ICT &Financiën 

Prijsbeleid krijgtnadrukkelijke aandacht in 2013 evenals de verdere vereenvoudiging van werkprocessen en 

het verkrijgen van managementrapportages. De implementatie van ons nieuwe ICT systeem zal – 

gekoppeld aan aanpassing van onzewerkprocessen – een flink deel van onze tijd en budget in beslag 

nemen. Dit is hoogst noodzakelijk daar de huidige ICT niet goed functioneert. Dit werkt door tot in de 

haarvaten van de organisatie en belemmert efficiency op onderdelen.  
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Bedrijfsvoering 

Op de verhuur van zalen en lokalen zetten we ons offensief voort. Met een nieuwe bedrijfsbureau en een 

nieuw functie voor verhuur, gaan wij in 2013 meer middelen generen uit verhuur dan ooit tevoren.   

De herinrichting en planning van de afdeling Facilitaire dienst,  Informatiebalie en Bedrijfsbureau zullen hun 

effect hebben in 2013. Docenten zullen vanuit hun niet-lesgebonden uren meer worden ingezet voor 

inrichten en opruimen van de lokalen. Naast ICT is de implementatie van het Shared Service Centre 

Cultuurgebouw een grote prioriteit binnen onze afdeling bedrijfsvoering. Samen met de bibliotheek 

bereiden wij nu een plan voor het Cultuurgebouw.  
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6. HET CULTUURGEBOUW 

 

In 2013 zullen er binnen het Cultuurgebouw fundamentele stappen worden gemaakt. De gezamenlijke 

programmering zal leiden tot in ieder geval de volgendeprojecten: 

 

 Debat over Cultuurnota 

 Tentoonstellingen 

 Meerjazz 

 Peuterfestival 

 Talentenwedstrijd (Gig) 

 Verhalen festival 

 Kinderboekenfeest 

 Bluesfestival 

 Literairfestival 

 WAK 

 Samenwerking BootcampDuycker 

 55+ beurs 

 

Het ondernemingsplan Cultuurgebouw dat eind 2012 wordt opgeleverd zal helderheid bieden hoe de 

samenwerking verdere verdieping zal krijgen en gestructureerd en gefinancierd zal worden: 

 

 Gezamenlijke Cultuureducatie (zie ook passage ‘Cultuurgebouw’ onder de route Kunst in 

Onderwijs) 

 Shared Service Centrum 

 Gezamenlijke horeca en verhuur 

 Gezamenlijke personeel & organisatie 

 Gezamenlijke financiën 

 Gezamenlijke programmering & marketing 

 Gezamenlijke Huisacademie 
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BEGROTING 2013 
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7. Begroting 2013 
 

    

  
  

Begroting Realisatie 

  
  

2013 2011 

  
  

totaal totaal 

  
  

    

Baten 
  

    

Subsidies 
  

6.295.621 4.813.663 

Opbrengsten deelnemers 
 

1.364.485 1.371.963 

Overige opbrengsten 
 

414.612 203.710 

  
  

    

Totaal van de baten 
 

8.074.719 6.389.337 

  
  

    

Lasten 
  

    

Personeelskosten 
  

4.570.791 4.612.582 

Huisvestingskosten  
 

2.340.738 536.723 

Algemene beheerskosten 
 

781.123 677.719 

Verkoopkosten 
  

211.188 140.699 

Activiteitenkosten 
  

289.230 330.616 

  
  

    

  
  

    

Totaal van de lasten 
 

8.193.070 6.298.339 

  
  

    

Resultaat excl. rente 
 

-118.352 90.998 

  
  

    

Rentebaten 
  

35.000 33.540 
  

  
    

  
  

    

Resultaat 
  

-83.352 124.538 

  
  

    

Bestemmingsfonds inventaris * 
  

119.178 

  
  

    

RESULTAAT 
  

-83.352 5.360 

  
  

    

  
   

  

Verhouding kostensoorten/exclusief huur 
 

  

Personeelskosten 
  

56% 73% 

Huisvestingskosten 
 

29% 9% 

Algemene beheerskosten 
 

10% 11% 

Verkoopkosten 
  

3% 2% 

Activiteitenkosten 
  

4% 5% 

  
  

100% 100% 

* In 2012 is oormerk vervallen       
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7.i. TOELICHTING BIJ DE BEGROTING 2013  

Het jaar 2013 wordt een pittig financieel jaar, daar de gehele provinciale subsidie wegvalt evenals de 1e 

tranche bezuinigen van de gemeente wordt ingevoerd. De begroting geeft de financiële vertaling van 

onze ambities per route, zoals hiervoor omschreven. Onze begroting wijkt met name af van onze 

meerjarenbegroting, omdat wij: 

1. Een fikse tegenvaller verwachten als gevolg van kabinetsbeleid, M.i.v. 2013 dreigt de WW 

franchise voor de werkgever  te komen vervallen.  Dit zal leiden tot een structurele verhoging 

van de personeelskosten van 2%.  Deze verhoging hebben wij niet voorzien en leidt tot een 

kostenverhoging van € 73.000 in 2013.  

2. De gemeente heeft aangekondigd de subsidie ter compensatie van de CAO verhoging slechts 

maximaal te compenseren tot aan het niveau waarmee de gemeentelonen zullen worden 

geïndexeerd. De grote vraag is of de ambtenarenlonen überhaupt nog geïndexeerd zullen 

worden.  Per januari 2013 verwachten wij in onze sector wel een CAO stijging van 1 % van het 

bruto loon. Indien de ambtenarenverhoging geen doorgang vindt, betekent dit dat dit opnieuw 

een tegenvaller is van 1%, die niet gedekt wordt.  Dat zal leiden tot een tekort van € 26.500. 

3. Met de vervanging en ontwikkeling van een nieuw software systeem, bestaat de kans dat we 

een verhoging van onze  normale licentiekosten van € 45.000 voor I-mas  krijgen door het 

afsluiten van een nieuwe licentieovereenkomst. We nemen hiervoor € 20.000 kosten extra op.  

Deze drie posten zijn de meest voorname oorzaken van het verlies in onze begroting. 

Veranderingen in de organisatie verwerkt 

In de begroting 2013 komen tevens de eerste stappen van onze reorganisatie tot uiting. Op hoofdlijnen 

betreft dit in 2013, Inkrimping personeel, verschuiving personeelskosten kunst naar keuze naar Kunst in 

Onderwijs, hervorming cultuuronderwijs en Kunst naar keuze op het vlak van theater, dans en 

musical.Voor verder detail zie matrix in reorganisatieplan. De inspanningen t.b.v. (integratie in) het 

Cultuurgebouw zijn meegenomen. Voor wat betreft ICT en administratie zullen wij nog aanzienlijke 

investeringen doen om onze ambitie in het terugdringen van werklast te realiseren. In 2013 zullen wij 

voor het eerst trachten de activiteiten voor het onderwijs te continueren zonder provinciale subsidie. 

Deze valt weg per 2013. Onze ambities op het terrein van verhuur, sponsoring en verlaging personele 

kosten moeten een deel van onze bezuinigingen compenseren. 

Ten aanzien van de begroting 2012 is begroting 2013 verder ingericht op de koers die wij nastreven in 

het ondernemingsplan Pier K Kunst als Kompas. Zowel de organisatie als de administratie zijn inmiddels 

ingericht conform de nieuwe organisatiestructuur uit het reorganisatieplan. Deze ontwikkelingen 

hebben er toe geleid dat Pier k nog gerichter de opbrengsten en kosten kan administreren. In 2012 zijn 

we reeds gestart met de ontwikkeling van een nieuwe softwareprogramma. Met dit programma zal in 

2013 een managementrapportage worden ontwikkeld die sneller en gerichtere sturingsinformatie kan 

leveren, waardoor de veelzijdige activiteiten van Pier K beter kunnen worden gemonitord en 

bijgestuurd.  
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Met de begroting 2012 is een start gemaakt om naar aanleiding van het Programma van Eisen van de 

gemeente de begroting in routes in te delen, waarbij  tevens een onderscheid werd gemaakt tussen 

directe en indirecte kosten. Echter tot op heden waren wij niet in staat om een groot deel van de 

indirecte kosten te vertalen naar directe inzet voor de routes.  Met de herinrichting van de organisatie 

en administratie zijn wij hiertoe in 2013 wel toe in staat. Hierdoor zullen ondersteunende activiteiten in 

de nieuwe organisatie op basis van werkelijke inzet worden doorberekend naar de routes en als directe 

kosten worden verwerkt.  

Bedreigingen 

Wij zijn zeer verheugd over het feit dat Pier K de mogelijkheid is geboden om zich te huisvesten in twee 

prachtige  gebouwen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Echter de verhouding indirecte kosten versus 

totale kosten geeft - ondanks de verbeterde toerekening van de directe kosten – een scheef beeld t.o.v. 

andere instellingen in de branche. Onze indirecte kosten zijn hierdoor namelijk relatief uitzonderlijk 

hoog.  

Het beëindigen van de onkostenindexering in 2011 werkt nog steeds negatief door in onze begroting.  

Nu komt daar ook nog een dreiging voor het niet uitkeren van  subsidie ter compensatie van de cao 

verhoging bij.  De gemeente heeft aangegeven dat dit echter maximaal gecompenseerd wordt tot aan 

het niveau waarmee mogelijkerwijs ook de gemeentelonen zullen worden geïndexeerd. De grote vraag 

is of de ambtenarenlonen überhaupt nog geïndexeerd zullen worden.  Per januari 2013 verwachten wij 

in onze sector wel een CAO stijging van 1 % van het bruto loon. Indien de ambtenarenverhoging geen 

doorgang vindt, betekent dit dat dit opnieuw een tegenvaller is van 1%, die niet gedekt wordt.  Dat zal 

leiden tot een tekort van € 26.500. 

Een andere grote tegenvaller is dat m.i.v. 2013 de WW franchise voor de werkgever dreigt te komen 

vervallen.  Dit zal leiden tot een structurele verhoging van de personeelskosten van 2%.  Deze verhoging 

hebben wij niet voorzien en leidt eveneens tot een kostenverhoging van €73.000.   

Buiten de enorme huurkosten worden we geconfronteerd met extreem hoge stijgende overige 

huisvestingskosten,  mede doordat het Cultuurgebouw twee keer zo groot is als het Pier K  aan het 

Raadhuisplein in het verleden. De daarbij behorende gestegen overige huisvestingskosten voor energie, 

schoonmaak, facilitaire ondersteuning, beveiliging en verzekering zijn daardoor onvermijdelijk en 

verhoudingsgewijs erg hoog. Ondanks dat de gemeente de huur (volledig) en de stijgende 

huisvestingskosten tot 2011 nagenoeg volledig heeft vergoed, heeft de gemeente per 2011 besloten dat 

de prijsinflatie van  huisvestingkosten (op de huur na)  door de instelling zelf moet worden bekostigd. Dit 

werkt negatief door in onze meerjarenbegroting. 
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Subsidies  

Het overzicht subsidies ziet er voor 2013 als volgt uit.  

Subsidie gemeente 2013  € 6.054.517,- 

Subsidie provincie 2013   € 0 

Huurindex (index stel 1,5%)  €  0 

Stijgende accountantskosten  €         5.445,- 

Indexering loonkosten    P.M. 

50% 1e tranche bezuiniging gemeente €-108.000,-  

Sub.totaal    € 5.951.962,- 
Indexering 1,75%   €      104.159,- 
matching Fonds Cultuurparticipatie €        77.000,- 
Totaal     €  6.133,121,-      

 

Bij de begroting 2013 hebben wij de prestatiesubsidie 2012 als basis gebruikt voor de berekening van de 

prestatiesubsidie over het jaar 2013. Tevens hebben wij de toegezegde indexering van 1,75% over de 

prestatiesubsidie inclusief huur, in de begroting opgenomen. Met het indienen van de begroting 2012 

vragen we tevens het toegezegde bedrag ad € 77.000,- inzake de matching van de subsidie van het 

Fonds Cultuur participatie uit de regeling Cultuureducatie Kwaliteit aan. 

Naast de prestatie subsidie van de gemeente, verwachten wij dat wij van het Stimuleringsfonds voor 

Architectuur wederom € 50.000,- subsidie zullen ontvangen voor projecten inzake Podium voor 

Architectuur. Ook wordt zoals hier boven is vermeld, in de begroting van de komende 4 jaar een 

subsidie van € 77.000,- opgenomen van het Fonds Cultuur participatie uit de regeling Cultuureducatie 

Kwaliteit. Deze subsidie wordt inclusief de matching met het geld van de gemeente Haarlemmermeer  

volledig ingezet voor Kunst in onderwijs. Voor het project Leerorkest hebben wij in 2011 en 2012 

projectsubsidie ontvangen. Een deel van deze subsidies zal in 2013 worden ingezet. Daar het succes van 

het Leerorkest zo groot is, is de verwachting dat wij voor het Leerorkest in 2013 opnieuw subsidie van 

het Oranje Fonds zullen krijgen.  

Opbrengsten deelnemers 

Voor 2012 zijn de opbrengsten deelnemers begroot op € 1.364.485,-. In 2011 is er  € 1.371.903,- aan 

opbrengsten gerealiseerd. We verwachten een daling van cursisten en opbrengsten Kunst naar Keuze, 

mede gezien de economische recessie en de eerste  cijfers van het nieuwe seizoen. Voor Kunst in 

Onderwijs breiden wij ons team – na een doorstart – langzaam weer uit. Onze inzet is het aanbod voor 

primair en voortgezet onderwijs m.b.t. de bestaande activiteiten gelijk te houden aan het niveau 2011.  
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De ontwikkeling van Kunst in Onderwijs is momenteel in volle gang. Scholen krijgen in toenemende 

mate interesse, maar zijn ook nog voorzichtig in het aangaan van een duurzame relatie via Kunst in 

Leren, omdat het nieuw is. Daarbij blijft het kant en klaar afnemen van losse producten verleidelijk. Wij 

zetten in begroting 2013 voor Kunst in Leren dus voorzichtig in: op € 10.000,- opbrengsten bij primair 

onderwijs.  

 

Overige opbrengsten  

Met de introductie van ons nieuwe concept Seats to Meet en het actieve verhuurbeleid,  verwachten wij 

dat wij in 2013 € 150.000,- huuropbrengsten kunnen genereren. Pier K is momenteel in ver gevorderd 

gesprek met de Rabobank over  een duurzame sponsoring t van € 35.000,- per jaar gedurende 4 jaar 

voor het voortgezet onderwijs. Dit wordt ingezet voor de ontwikkeling van programma’s en activiteiten 

van Kunst in onderwijs voor het voortgezet onderwijs. Voor Kunst aan de Top zetten wij ook in op 

volledige sponsoring van het programma.  

Verder hebben we ons tot doel gesteld dat we in 2013 € 35.000,- aan sponsorgelden binnen zullen halen 

voor projecten. Binnen Kunst in de wijk is de verwachting dat er in 2013 4 projecten zullen worden 

gerealiseerd. De doelstelling is om met deze projecten € 60.000,- via instellingen of sponsoring 

gefinancierd te krijgen. Bij de brede scholen en de naschoolse opvang is de verwachting dat we in 2013 

€ 18.000,- omzet zullen halen.  De projecten van Podium voor Architectuur worden deels gerealiseerd 

vanuit de subsidie van Stimuleringsfonds voor Architectuur. Een ander deel vertaalt zich niet direct in 

kosten maar door inzet door andere partijen, waaronder de Programmaraad. Deze inzet is in de 

opbrengst en de kosten gekapitaliseerd en begroot op € 40.000,-. 

Personeelskosten 

We voeren in 2013 een stevige korting op onze personeelskosten door. We bezuinigen in totaal uit 

dienst minus uitbreiding) voor € 386.402 op personeelskosten.  Door de CAO verhoging van 1%, de 

periodiek stijging van 1,5% en de verhoging van de WW-kosten van2% stijgen de lonen in totaalalsnog 

met € 157.671,-. Mede gezien deze ontwikkelingen, zien wij – in tegenstelling tot eerdere inschattingen - 

af van een dotatie aan de personeelsvoorziening in 2013.  

Huisvestingskosten  

De huisvestingskosten zullen in 2013 niet sterk wijzigen. De kosten zijn verhoogd met de verwachte 

prijsinflatie van 1,5%. Een tegenvaller is de sterk gestegen OZB m.b.t. Raadhuisplein. Voor Nieuw-

Vennep is een scherp energiecontract afgesloten. De verwachting is de energiekosten daar marginaal 

zullen stijgen. Door het inkrimpen van de facilitaire dienst hebben we voor externe beveiliging een post 

gereserveerd van € 10.000,-.  

Afschrijvingen  

De afschrijvingen worden begroot op € 350.000,- 
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ICT kosten 

De ICT kosten voor 2013 liggen op het kosten niveau van 2012. In 2012 zijn we gestart met een 

inventarisatie omtrent de aanschaf van een nieuw software systeem. De verwachting is dat de 

uiteindelijke keuze een investering met zich meebrengt van € 300.000,-. Deze willen wij financieren 

vanuit de bestemmingsfonds inventaris. Het huidige software pakket kosten ons los van de extra tijd die  

we kwijt zijn aan het verzamelen en repareren van gegevens  40.000,-. Naast de toekomstige afschrijving 

op de investering van €  60.000,- per jaar (afschrijving termijn 5 jaar) en de eventuele 

beheerskosten/onderhoud, verwachten wij de synergie van een nieuw systeem ons veel meer opbrengt 

dan het ons gaat kosten. Vooralsnog gaan we er vanuit dat er een onderhoudscontract zal worden 

afgesloten m.i.v. 1 januari 2014. 

Kantoorkosten  

De kantoorkosten liggen in de lijn van de begroting 2012.Wij verwachten op drukwerk en portokosten te 

bezuinigen, door steeds meer gebruik te maken van multimedia.  In de begroting van 2012 waren de 

telefoonkosten te laag begroot, voor 2012 zijn deze bijgesteld naar een verwachting van € 15.000,- per 

jaar.  

Algemene kosten  

Op basis van het controle protocol waaraan onze accountantsverklaring van de gemeente moet voldoen 

zal de accountant extra controle werkzaamheden moeten verrichten. Om die reden verhogen we de 

kosten met €  5.445.- 

Verkoopkosten  

Met een intensief marketingbeleid beogen wij Pier K meer op de kaart te zetten. Voor dit doel hebben 

wij voor 2013 € 50.000,- meer gereserveerd dan in 2012. 

Activiteitenkosten   

De activiteiten kosten begroten we op € 41.385,- minder dan voorheen, doordat er meer activiteiten 

zullen worden uitgevoerd door onze eigen docenten i.p.v. externen en er scherper wordt ingekocht op 

leermiddelen en overige activiteitenkosten..  
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8. Begroting/ kostprijs per route 
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9. Nadere specificatie begroting
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Toelichting Programma van Eisen 2013  
 
 
 
Inleiding 
In dit Programma van Eisen 2013 voor uw instelling implementeren we het nieuwe 
cultuurbeleid Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap’ (RV 2012.0016382). In dit 
nieuwe beleid komt een aantal speerpunten naar voren, die ook op uw rol en uitvoerende 
taken betrekking hebben. Dit overigens in samenwerking met de overige partners in het 
Cultuurgebouw. Wij vertalen deze aan u door in het algemene deel van dit programma van 
eisen (deel 1 en 2). In deel 3 bepreken we de specifieke eisen die we per instelling 
vastleggen. 
 
De kern van het nieuwe cultuurbeleid is uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma waaraan we 
invulling geven met vijf speerpunten van beleid: 
1. Cultureel ondernemerschap 
2. Cultuurgebouw als spil in een netwerk van culturele kernen 
3. Cultuureducatie en jongerencultuur 
4. Landschap en geschiedenis als inspiratiebron 
5. Specialiseren en samenwerken in de regio 
 
Wij verwachten dat u deze speerpunten juist in uw aanbod zal vertalen. Zeker waar het gaat 
om cultureel ondernemerschap, actieve samenwerking en synergie tussen de partners in het 
cultuurgebouw en de interactie van het cultuurgebouw met de rest van het culturele veld in 
Haarlemmermeer. Wij denken daarbij vooral aan dwarsverbanden tussen professionals en 
amateurs in de wijken en kernen. Daarnaast zijn cultuureducatie, het landschap en de 
geschiedenis van de polder evenals samenwerking met gelijkwaardige aanbieders in de regio 
speerpunten van het nieuwe beleid.  
In het bijzonder voor u als grote culturele instelling betekent de ruimte die de gemeente biedt 
binnen het cultureel ondernemerschap een kans om u, alleen of in samenwerking, verder te 
versterken en te profileren. Dit programma van eisen ziet de gemeente graag vertaald naar 
een maatschappelijk relevant niveau aan basisvoorzieningen en activiteiten. Hierover maken 
we duidelijk afspraken met uw instelling (deel 3). Daarnaast geven we de ruimte om het eigen 
cultureel ondernemerschap uit te bouwen. Hierbij komt de nadruk niet meer te liggen op 
controle en verantwoording ‘achteraf’ maar op naar regie, inspiratie en vertrouwen ‘vooraf’. 
Het is een vrijheid in gebondenheid in zoverre dat kan. Wij zijn er allen van overtuigd dat, 
door uw inzet in kennis en creativiteit en met intensieve samenwerking, de synergie zo 
vergroot wordt waardoor een meerwaarde bereikt kan worden. Deze meerwaarde leidt tot een 
aantrekkelijker cultuuraanbod in tijden van bezuinigingen. Spreiding en bereikbaarheid van dit 
aanbod over de regio’s noord, midden en zuid van Haarlemmermeer is een voorwaarde. De 
afspraken hierover leggen we vast in deel 1 en 2 van dit programma van eisen. 
 

1. Cultureel ondernemerschap 
In de nieuwe cultuurnota ‘Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap’ is in 
programmalijn 3  ‘cultureel ondernemerschap’ beschreven. In een eerste experimentele 
periode tot aan de eerste evaluatie van de nota in 2016 wordt aan de 4D-instellingen binnen 
de prestatieafspraken (en derhalve in het programma van eisen) ruimte geboden voor 
innovatie van het activiteitenpakket. Voor 2013 leggen wij t.a.v. de innovatieruimte van de 
instellingen binnen de prestatieafspraken van het PvE op hoofdlijnen het volgende vast. 
 

 De instelling krijgt ruimte om, binnen het raamwerk van de vastgelegde 
prestatieafspraken, vanuit het belang van cultureel ondernemerschap aanvullende 
innovatieve initiatieven te ontplooien. Deze initiatieven komen niet in de plaats van de 
prestatieafspraken, maar zorgen voor een economische verbreding en/of een 
cultuurinhoudelijke verdieping hiervan. Het programma van eisen geeft aan wat 
primair gerealiseerd dient te worden vanuit de culturele doelstellingen en 
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maatschappelijke relevantie die de gemeente met het betreffende cultuurproduct voor 
ogen staan.  

 Het is aan de instellingen om van hieruit een economische meerwaarde te genereren 
die (meer dan voorheen) beschikbaar zal blijven binnen de instelling, in plaats van de 
benadering waarbij resultaten van cultureel ondernemerschap – in een strikte 
toepassing van het subsidiemechanisme – veelal direct terug moeten vloeien naar de 
subsidiënt. 

 

Positieve exploitatieresultaten van cultureel ondernemerschap worden in deze nieuwe 

benadering: 

 direct in het exploitatiejaar zelf geherinvesteerd in het culturele product, danwel: 

 in het kader van de jaarrekening ten goede gebracht aan de algemene reserve of  
– met toestemming van de subsidiegever – aan bestemmingsreserves die direct 
verband houden met geplande toekomstige kosten en investeringen op het gebied 
van (de ontwikkeling van) cultureel ondernemerschap (bijvoorbeeld productinnovatie).  

 
NB. Wij benadrukken dat zowel voor de onder a) genoemde directe herinvestering lopende 
het exploitatiejaar, als voor de onder b) genoemde dotatie aan bestemmingsreserves geldt 
dat het aan de instelling is om in de jaarrekening aan de subsidiegever helder inzichtelijk te 
maken dat de positieve exploitatieresultaten van cultureel ondernemerschap in hun geheel 
ten goede zijn gekomen (c.q. gaan komen) aan het culturele productpakket van de instelling. 
 

 De algemene reserve wordt voor de vier grote instellingen (in afwijking van de 
standaardnorm 5%) in principe gemaximeerd op 10%. Het staat de instellingen vrij 
om – in het kader van de subsidieaanvragen – aan de gemeente een 
beargumenteerd voorstel te doen om voor de individuele instelling een hoger 
maximum toe te staan. 

  
Teneinde in goede samenspraak tussen instelling en gemeente in dit eerste uitvoeringsjaar 
van de cultuurnota ‘Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap’ te communiceren 
over de invulling van het thema cultureel ondernemerschap, zal de instelling in september 
2013 (of zoveel eerder als de instelling noodzakelijk acht) een tussentijds verslag uitbrengen 
over de manier waarop zij de geboden ruimte voor innovatie invult, en welke nog te maken 
keuzes zich daarbij eventueel hebben aangediend met betrekking tot de vastgelegde 
prestatieafspraken 2013. 
 
 

2. Samenwerking en synergie  
Een centraal thema in het nieuwe cultuurbeleid is de wens om optimale samenwerking en 
synergie te bereiken tussen genoemde vier instellingen in het cultuurgebouw. Het 
achterliggende beleidsdoel is dat het cultuurgebouw uitgroeit tot de spil, makelaar en 
aanjager in een gemeentebreed actief cultureel netwerk. En dat daarmee met ingang van 
2013 aantoonbaar meer uitwisseling tussen de culturele initiatieven en organisaties in de 
kernen en het publiek ontstaat. 
 
In de programma’s van eisen (PvE’s) vertalen wij deze doelstelling van samenwerking en 
synergie in een collectief deel, dat voor alle vier instellingen in een identiek tekstdeel binnen 
de PvE’s is opgenomen. Daarbij wordt langs twee invalshoeken gewerkt. Enerzijds omvat dit 
een aantal uitsluitend (meetbare) prestaties in de vorm van programmatische, 
cultuurinhoudelijke activiteiten, zoals die voor het publiek – de gebruikers/deelnemers – 
worden gerealiseerd. Anderzijds omvat dit te bereiken synergie en samenwerkingsactiviteiten 
binnen gezamenlijke bedrijfsfuncties als P&O en financiën, en productondersteunende 
functies als marketing en communicatie. Deze prestaties zijn 
– als experiment voor dit eerste uitwerkingsjaar – vastgelegd in het domein ‘samenwerking en 
synergie’ in een mix van productbeschrijving en rand voorwaardelijke bepalingen. 
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2.1 Producten 
In dit format is een zestal met samenwerking en synergie verband houdende producten 
benoemd.  Prestaties waarvan wij verwachten dat de vier instellingen deze in nauwe 
samenwerking met elkaar als één samenhangend en efficiënt product zullen realiseren 
betreffen: 
 
 

1. Week van de Amateurkunst 

2. cultuurdebat over (voortgang/onderwerp) cultuurnota 

3. talentenwedstrijd jongeren 

4. tentoonstellingen in Cultuurgebouw 

5. culturele verhuur 

6. website cultuurgebouw, incl. digitale Marktplaats Haarlemmermeer  
 
Omdat wij alle ruimte willen bieden voor het eigen initiatief van de instellingen, kiezen wij er 
voor deze activiteiten slechts globaal te beschrijven: 
 

Ad 1. Week van de Amateurkunst 
In aansluiting bij de landelijke Week van de Amateurkunst wordt door de bespelers 
van het cultuurgebouw in gezamenlijkheid een Haarlemmermeers gemeentebreed 
festival ‘Week van de Amateurkunst” (WAK) georganiseerd. In de WAK presenteren 
de amateurverenigingen zich, is er ruimte voor incidentele culturele 
amateurinitiatieven, en worden culturele ontmoeting en uitwisseling tussen 
Hoofddorp/Nieuw-Vennep en de kernen gestimuleerd. 
 
Ad. 2 Cultuurdebat over (voortgang/onderwerp) cultuurnota 
De vier instellingen organiseren en presenteren gezamenlijk – als initiatief van het 
hele cultuurgebouw –  een jaarlijks debat over een specifiek thema binnen het 
Haarlemmermeerse culturele leven, en over de algehele voortgang van de 
implementatie van het in de cultuurnota beschreven cultuurbeleid. 
 
Ad. 3 Talentenwedstrijd jongeren 
De vier instellingen organiseren en presenteren in gezamenlijkheid – als initiatief van 
het hele cultuurgebouw – een jaarlijkse talentenwedstrijd voor jongeren. 
 
Ad. 4 Tentoonstellingen en aanverwante culturele presentaties 
In de afgelopen decennia heeft Schouwburg De Meerse naast de 
schouwburgactiviteiten tentoonstellings- en galerieactiviteiten op het gebied van 
beeldende kunst gerealiseerd. 
Met de komst van het cultuurgebouw worden de tentoonstellingsactiviteiten ruimtelijk 
gespreid over het gehele cultuurgebouw. Er is in principe niet meer sprake van een 
specifiek daarvoor bestemde galerie-/tentoonstellingsruimte. Tentoonstellingen 
kunnen op elke daarvoor geschikte plek in het cultuurgebouw worden gepresenteerd. 
Voorts wordt de opdracht ‘beeldende kunst’ verbreed tot in principe elk thema dat 
zich leent voor een cultureel relevante presentatie. Daarbij kan worden gedacht aan 
vormgeving, architectuur, nieuwe media, mode, cultureel erfgoed of een mix van 
deze disciplines. 
De educatieve ondersteuningsfunctie, die voorheen was gekoppeld aan de BK-
activiteiten in Het Oude Raadhuis, wordt nu toegevoegd aan deze prestatieafspraken 
m.b.t. tentoonstellingen en presentaties in het cultuurgebouw. 
Het voor deze activiteiten beschikbare budget blijft vooralsnog beheerd worden door 
Schouwburg De Meerse, maar wordt – conform de doelstelling van samenwerking en 
synergie – in samenspraak met de andere drie instellingen ingezet op de bekostiging 
van deze activiteiten. 
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Ad.5 Culturele verhuur 
Een belangrijke functie van alle vier instellingen is het bieden (verhuren) van werk- en 
presentatieruimte aan beoefenaars van amateurkunst (al dan niet in georganiseerd 
verband) en aan het onderwijsveld. Deze functie wordt – zowel naar de gebruiker toe, 
als v.w.b. de interne organisatie en realisatie – gepositioneerd als een activiteit van 
het cultuurgebouw als geheel, en niet als een functie van elke instelling afzonderlijk. 
 
Ad. 6 Website cultuurgebouw, inclusief digitale Marktplaats Haarlemmermeer 
Een gezamenlijke website van (de bespelers van) het cultuurgebouw is een 
vanzelfsprekendheid en bestaat al in een programmatische vorm.  
Wij vragen de instellingen in het Cultuurgebouw om daarbij ook in gezamenlijkheid 
een digitale marktplaats in te richten en te beheren, waarop (culturele) initiatieven van 
inwoners en professionals hun culturele vraag en aanbod kunnen plaatsen en 
uitwisselen. De digitale marktplaats wordt mede gelinkt aan de CultuurAtlas om het 
bereik te kunnen vergroten. 

 
Dit is nadrukkelijk geen limitatieve lijst. Wij hopen – in tegendeel – dat de vier instellingen 
daarnaast nog vanuit vele andere onderdelen van hun eigen activiteitenpakket 
cultuurinhoudelijke dwarsverbanden en vormen van samenwerking zullen ontwikkelen met 
een of meer andere cultuurinstellingen binnen en/of buiten het cultuurgebouw. 
 

2.2 Randvoorwaardelijke bepalingen 
Naast bovenstaande, als product beschreven, items, benoemen wij binnen deze 
prestatieafspraken voor 2013 in de rand voorwaardelijke sfeer een drietal bedrijfsfuncties, 
waarvan wij uitdrukkelijk verwachten dat de vier instellingen deze in samenwerking, synergie 
en efficiency via het shared service centrum zullen optimaliseren: 
de bedrijfsfunctie ‘personeel’ 

 de bedrijfsfunctie ‘financiën’ 

 de publieks- en bedrijfsfunctie ‘marketing & communicatie’ 
 

2.3 Horeca en commerciële verhuurfunctie 
Tenslotte wijzen wij ook in het kader van dit programma van eisen op de noodzaak dat de vier 
instellingen vanaf het begin van 2013 in gezamenlijkheid en op constructieve en efficiënte 
wijze vorm geven aan de relatie met de organisatorisch en exploitatie-technisch zelfstandig 
gepositioneerde  horeca- en commerciële verhuurfuncties binnen het cultuurgebouw. Voor de 
duidelijkheid wijzen wij in dit verband op het onderscheid tussen de culturele en de 
commerciële verhuurfunctie. 
 

 De culturele verhuurfunctie (zie bovenstaande paragrafen) is onderdeel van het 
collectieve deel van de prestatieafspraken die, als maatschappelijk gewenste 
basisactiviteit, binnen het subsidie- bekostigingskader worden gerealiseerd. Het feit 
dat m.b.t. de culturele verhuurfunctie sprake is van een subsidiebehoefte impliceert 
dat deze activiteiten geen positief exploitatieresultaat kennen, waarvoor een 
verdeelsleutel zou moeten worden ontwikkeld. 

 De commerciële verhuurfunctie (congresmarkt, bedrijfsfeesten, overige commerciële 
verhuringen, zoals Seats2Meet) is exploitatie-technisch ondergebracht bij de 
zelfstandig gepositioneerde horeca- en verhuurentiteit. Voor het beoogde positieve 
exploitatieresultaat van deze activiteiten zal door de vier instellingen een 
verdeelsleutel worden ontwikkeld, waarmee kan worden vastgesteld welk deel van 
deze gezamenlijke revenuen elke afzonderlijke instelling binnen het cultuurgebouw 
ten goede kan laten komen aan de eigen culturele exploitatie.  
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3. Bestanddelen en uitgangspunten van het specifieke Programma 
van Eisen Pier K 2013 

In het Programma van Eisen maken wij scherp wat de gemeente specifiek aan Pier K vraagt 

en waar ze Pier K op afrekent. De afrekenbare prestatie-indicatoren worden onderscheiden 

van de informatie-indicatoren. Ten behoeve van de monitoring worden de informatie-

indicatoren gevraagd waarover Pier K moet rapporteren. 

Hierbij merken wij op dat de effecten van het nieuwe cultuurbeleid en de bezuinigingen die 

zijn opgelegd kunnen leiden tot wijzigingen in de prestatieafspraken van 2014. 

Door deze bezuinigingen is het mogelijk dat in het kader van beleid een verschuiving van 

aandacht in of zelfs tussen de verschillende routes plaatsvindt, maar ook dat er in het kader 

van bezuiniging sommige zaken vanuit de gemeente geheel geschrapt worden. Gemeente en 

Pier K blijven hierover in gesprek, zodat Pier K tijdig kan inspelen op deze wijzigingen. 

 

De beleidsdoelen zijn het vertrekpunt voor de opdracht aan Pier K. De meeste producten en 

diensten laten zich goed ordenen naar de doelen van de gemeente Haarlemmermeer. We 

volgen nagenoeg de piramidestructuur van Pier K: 

 Route 1: Kunst in Onderwijs 

 Route 2: Kunst naar Keuze 

 Route 3: Kunst in de Wijk  

 Route 4: Kunst aan de Top 

 

Het grootste deel van de prestatiesubsidie is bestemd voor Kunst naar Keuze (tot 2012 Kunst 

in de Vrije Tijd) en een kleinere prestatiesubsidie voor de bemiddelingsfunctie in 

Cultuureducatie dat onder Kunst in Onderwijs valt. Vanaf 2012 is een kostprijsberekening per 

route doorgevoerd waarbij de overheadkosten evenredig verdeeld zijn over de routes. 

Daarnaast krijgt Pier K in dit Programma van Eisen de ruimte om ook activiteitenbudgetten 

van Kunst naar Keuze over te hevelen naar Kunst in Onderwijs, mits vooraf afgestemd en 

mits dit niet ten koste gaat van de gevraagde activiteiten in de route. Het zal er toe leiden dat 

bij Kunst naar Keuze meer dan voorheen het profijtbeginsel wordt toegepast en dat door het 

creëren van groepslessen en het verkorten van de lessen de prijs betaalbaar wordt 

gehouden. Vervolgens kan Pier K met Kunst in Onderwijs een nieuwe markt bedienen. De 

route Kunst aan de Top wordt in dit Programma van Eisen verder uitgewerkt, omdat Pier K in 

het seizoen 2012-2013 hiermee start. 

 

Het Programma van Eisen voor 2013 bestaat uit drie onderdelen: 

 Toelichting Programma van Eisen (inclusief financiële richtlijnen). 

 Informatiebladen per route. 

 Het Programma van Eisen (uitgewerkt format). 

 

In het Programma van Eisen worden per cultuurdoelstelling de volgende elementen 

benoemd: 

 De productclusters (werksoort/beleidsterrein voor een groep van activiteiten)  

 Het budget (indicatief) 

 De gevraagde activiteiten 

 De kwaliteitseisen/bijzonderheden  

 De prestatie-indicatoren  

 De informatie-indicatoren 
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Informatiebladen 

De informatiebladen bevatten achtergrondinformatie en toelichtingen op het Programma van 

Eisen, zoals: 

 De relevante  beleidsnota’s. 

 De in de aanvraag gevraagde informatie. 

Het doel van deze informatiebladen is inzicht te geven in de gemaakte keuzes. 

Tevens bevatten de informatiebladen vragen die in de aanvraag beantwoordt dienen te 

worden. 

 

Uitgangspunten 

Bij het opstellen van het Programma van Eisen is een aantal uitgangspunten gehanteerd: 

 In het Programma van Eisen worden alleen die activiteiten benoemd die ook 

daadwerkelijk tot een door de gemeente Haarlemmermeer bekostigde activiteit van 

Pier K leiden.  

 Pier K vergroot in het kader van de aanstaande bezuinigingen haar Cultureel 

Ondernemerschap door onder andere extra middelen uit de markt te halen, scherpe 

keuzes te maken in uit te voeren activiteiten en met bestaande activiteiten een groter 

bereik te realiseren (zoals bijvoorbeeld groepslessen).  

 Culturele activiteiten die door andere, door de gemeente gesubsidieerde organisaties 

worden geboden, worden niet aan Pier K gevraagd. De gemeente zal andere 

gesubsidieerde organisaties niet vragen gelijksoortige activiteiten als Pier K aan te 

bieden. 

 Pier K zet eventuele exploitatieoverschotten in ten behoeve van de organisatie en 

haar activiteiten, voordat een eenmalige subsidie wordt aangevraagd. Voor de 

vorming van bestemmingsreserves, toevoegingen en onttrekkingen aan 

bestemmingsreserves wordt vooraf toestemming gevraagd aan de gemeente. 

 Pier K werkt op koude en warme taken samen met partners in het Cultuurgebouw op 

basis van de nota Eindrapportage Kwartiermaker Beheer Cultuurgebouw en is 

hiervoor vertegenwoordigd in de Beheerstichting Cultuurgebouw. Om herhaling te 

verkomen wordt dit niet voortdurend benoemd in het Programma van Eisen. 

 Ook samenwerking met andere samenwerkingspartners is een vanzelfsprekendheid 

en wordt om herhaling te voorkomen niet voortdurend benoemd in het Programma 

van Eisen.  

 De medewerkers van Pier K zijn gekwalificeerd en houden de ontwikkelingen in het 

vak bij.  

 Er wordt vanuit gegaan dat Pier K zorgt voor adequate vervanging bij ziekte. 

 Pier K leeft de code Cultural Governance na. 

 Gelet op de hoge kosten van certificering toont Pier K in jaarverslagen aan hoe wordt 

gewerkt aan behoud van kwaliteit van bedrijfsvoering. Vanaf 2012 zal Pier K iedere 

twee jaar een klanttevredenheidonderzoek houden en de gemeente hiervan de 

uitkomsten toesturen. Indien de jaarverslagen en jaarrekeningen twee jaar op rij 

twijfel geven over de kwaliteit van de bedrijfsvoering dan zal certificering weer een 

verplichting worden. 

 Verder mag de subsidie niet worden besteed aan het inrichten van een horeca-

accommodatie, met uitzondering van een koffie- en/of frisdrankautomaat, en de 

ondersteunende horeca bij de theaterzaal. Voor deze laatste geldt dat de horeca 

alleen is geopend bij de ontvangst en pauze van activiteiten in de theaterzaal en er 

geen etenswaren worden geserveerd. 
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4. Financiële richtlijnen voor de kostprijs 

De gemeente Haarlemmermeer spant zich in een goed opdrachtgever te zijn en helder te 

maken wat ze op inhoudelijke en financieel gebied van instellingen nodig heeft om die rol 

goed te kunnen spelen. Het beleid is uitgewerkt in de nota “Sturing van Maatschappelijke 

Organisaties” en de bijbehorende uitwerkingsnota. Een exploitatiebegroting, geordend naar 

indirecte en directe kosten in geld en formatie, vormt de basis voor een uniforme of 

gedifferentieerde kostprijsberekening. Bij de berekening moet uitgegaan worden van de netto 

kosten, dus gecorrigeerd met de opbrengsten. De algemene overheadkosten worden op 

basis van productieve uren verdeeld over de routes. Met de berekende kostprijs per route kan 

vervolgens de activiteitenbegroting worden gemaakt. Voor Pier K geldt dat een begroting, 

conform bovenstaande richtlijn, wordt gemaakt per route. Hierbij merken wij op dat wij dan 

tevens willen kijken naar de afrekenbaarheid op basis van deze kostprijs. Indien een instelling 

immers heeft berekend dat een activiteit in een route x bedrag kost, wil het niet zeggen dat 

een instelling ook datzelfde bedrag over heeft om terug te betalen aan de gemeente. Vaste 

overheadlasten lopen immers gewoon door. Er zal dan ook een verdeelsleutel opgesteld 

moeten worden voor het maximaal door de gemeente terug te vorderen subsidie per niet 

gehaalde prestatie. 

 

Het doel van de formats is enerzijds om tot een transparante kostprijsberekening te komen en 

anderzijds inzicht te krijgen in de efficiency van een organisatie (verhouding directe en 

indirecte formatie). Wij vragen Pier K volgens deze richtlijnen de kostprijs te berekenen en 

een activiteitenbegroting op te stellen. De aparte subsidie die Pier K ontvangt voor de huur 

moet bij de kostprijsberekening in mindering op de huisvestingskosten worden gebracht. 

Deze kostprijsberekening komt overigens niet in plaats van de gestelde vereisten in de 

huidige ASV (art. 12. Lid 2). Daarnaast zal de kostprijsberekening gebruikt worden om een 

uurtarief te bepalen dat Pier K kan gebruiken bij toekomstige eenmalige subsidieaanvragen 

door Pier K bij de gemeente. Een activiteitenbegroting voor incidentele aanvragen mag dan 

bestaan uit de werkelijke kale kostprijs voor het project (personele component) vermeerdert 

met 5% van dat bedrag voor de overhead. 

 

In 2012 stelde de gemeente voor het eerst  haar vraag  middels het Programma van Eisen. 

Ook in dat jaar maakte Pier K voor het eerst een productbegroting op basis van de routes. 

Daarnaast is voor  Pier K  de subsidie van de provincie in 2012 afgebouwd en krijgt Pier K in 

2013 met de gemeentelijke bezuinigingen te maken. Wij willen daarom niet te strak omgaan 

met het budget dat Pier K per route aanvraagt. Indien de prestaties in de ene Pier met minder 

activiteiten / geld behaald zijn (bijvoorbeeld door werving van meer sponsoring dan eerder 

begroot) dan maakt Pier K hier melding van en kan zij toestemming vragen om resterende 

middelen te mogen overhevelen naar een andere route. Hiermee beogen wij het 

ondernemerschap te prikkelen, en ruimte te bieden om zelf te bepalen op welke wijze de 

bereikdoelstellingen per route behaald kunnen worden. Pier K dient voor deze verschuiving 

aan te tonen dat de middelen in een andere route nodig zijn om de afgesproken prestaties 

alsnog te behalen of aan te tonen dat zij mogelijkheden ziet de prestaties te vergroten. 

Eventuele extra inkomsten op de door gemeente gesubsidieerde activiteiten hoeven in 

beginsel niet te worden terugbetaald mits het maximum van 10% algemene reserve niet 

wordt overschreven. Wel dient Pier K in de eerst volgende aanvraag (die bij de vaststelling 

2012 het jaar 2014 betreft) de extra inkomsten weer binnen de gemeentelijke doelstellingen 

en ten behoeve van onze gemeenschap in te zetten voor een groter bereik. Verschuivingen in 

de begroting zullen we meenemen in het eerst volgende Programma van Eisen cq. 
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subsidieverlening (in dit geval dus 2014) om te voorkomen dat een volgend jaar wederom 

verschuivingen nodig zijn.    

 

5. Verantwoording (vaststelling subsidie) 

Aan de verantwoording van de verleende subsidie 2012 worden de eisen gesteld zoals 

vermeld in de Algemene subsidie verordening Haarlemmermeer 2011 (ASV). Voor de 

inhoudelijke verantwoording betekent dit: 

 Een overzicht van de gerealiseerde prestaties. Het betreft hier een overzicht van het 

aantal cursussen en workshops en de bereikcijfers. Uit dit overzicht moet duidelijk 

worden of de afrekenbare prestaties (in dit geval het bereik) geleverd zijn conform 

afspraak.  

 Een kwalitatief en kwantitatief verslag van de activiteiten: tellen en vertellen. In het 

kwalitatieve deel wordt beschreven welke activiteiten zijn uitgevoerd en in welke mate 

ze bij hebben gedragen aan de bedoelde doelstellingen. Daarnaast worden de 

gegevens van de informatie-indicatoren weergegeven. 

 Een rapportage met trends, ontwikkelingen en de gebiedsanalyses, zover die nog 

niet zijn beschreven in het ondernemingsplan. Welke ontwikkelingen ziet Pier K, die 

relevant zijn voor het beleid of de uitvoering?  

 

De jaarstukken en de inhoudelijke rapportages dienen de opbouw van het Programma van 

Eisen te volgen. 

 

6. Aanvraag  

Wij vragen van Pier K om hun voor 15 augustus 2012 in te dienen subsidieaanvraag 

(activiteitenplan) 2013 te baseren op het voorliggende Programma van Eisen en de 

voorwaarden uit de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer 2011. Specifiek 

noemen wij daarbij de volgende de richtlijnen.  

 

Financieel: 

 Een door het bestuur goedgekeurde exploitatiebegroting 

 Een onderbouwing van de kostprijs per route, conform de bijgevoegde richtlijnen 

(overzicht directe kosten per route / indirecte kosten heel Pier K). 

 In het Programma van Eisen worden daarnaast bij een aantal routes nog extra 

gegevens gevraagd.  
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Inhoudelijk: 

 Per activiteit(cluster) een korte schets van de uitvoering van de activiteiten, waarin 

duidelijk wordt, hoe rekening is gehouden met  de kwaliteitseisen, welke aansluiten 

op de reeds bestaande kwaliteit van Pier K. Er is hier dan ook geen sprake van een 

gewijzigde vraag van de gemeente. 

 Antwoorden te verschaffen op de in het Programma van Eisen en de 

informatiebladen gestelde vragen en alle andere informatie die Pier K van belang 

vindt voor een juist beeld over de uitvoering van de activiteiten. 

 De aanvraag op te bouwen conform de opbouw van het Programma van Eisen.  

 

Tijdpad: 

 Gegeven de tijdsdruk die op de in te dienen aanvraag ligt, ontvangt Pier  K het 

Programma van Eisen uiterlijk 29 juni 2012.  

 Wij verzoeken u om uw subsidieaanvraag uiterlijk op 15 augustus 2012 in te 

dienen. 
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Informatieblad Route 1: Kunst in Onderwijs    

 

Cultuureducatie vergroot de kunstzinnige en creatieve vermogens van mensen en verschaft 

kennis en inzicht in kunstvormen. Het is een middel tot expressie en tot persoonlijke 

ontplooiing. Het ontwikkelt plezier in cultuur en kunstzinnig talent bij kinderen en jongeren. 

Kunsteducatie geeft mensen de middelen om een gemotiveerde keuze te maken uit het 

kunstaanbod en actief deel te nemen aan het culturele leven. Educatie over erfgoed versterkt 

de binding met het verleden en het historisch besef. De positieve invloed van cultuureducatie 

op de persoonlijke ontwikkeling van kinderen is echter groter: uit wetenschappelijk onderzoek 

is gebleken dat het competenties bevordert als: kritisch- en probleemoplossend  vermogen, 

zelfstandigheid, samenwerking, sociale- en communicatieve vaardigheden. Maar ook op het 

lerend vermogen heeft cultuureducatie een positief effect: aantoonbaar betere leerprestaties 

op gebied van taal en rekenen zijn het resultaat. In deze tijden van veranderende vraag van 

kinderen en nieuwe vormen van leren in het onderwijs, kan cultuureducatie een antwoord 

bieden.  

Van de andere kant biedt het culturele instellingen de mogelijkheid nieuw publiek te bereiken. 

Cultuureducatie kan ook bijdragen aan maatschappelijke doelstellingen zoals sociale binding 

en onderling cultureel begrip.  

 

Activiteiten op school zijn laagdrempelig, vinden in groepsverband plaats en hebben tot doel 

een (eerste) aanraking met cultuur te bieden. 

Wij zijn voorstander van doorgaande leerlijnen en een meer integraal aanbod door Pier K van 

Kunstmenu, Cultuurparcours en Kunst in Leren (en straks de invoering van het raamplan 

Cultuur in de Spiegel) waarbij de ontwikkeling en begeleiding van de vraag en behoefte van 

het onderwijs uitgangspunt is. De vraag van het onderwijs varieert van de afname van een 

culturele activiteit tot thematische series, de begeleiding van docenten en beleidsplannen of 

de invoering van Kunst in Leren of Cultuur in de Spiegel. De Haarlemmermeerse culturele 

instellingen met prestatiesubsidie zijn in het aanbod vertegenwoordigd en weten zich 

vertegenwoordigd door Pier K. We verwachten dat het aanbod aan het onderwijs kwalitatief 

goed is, alle disciplines (kunst, erfgoed, (nieuwe) media en literatuur) beslaat en varieert van 

(doe -) activiteit en kennismaking tot integratie van cultuur binnen het onderwijs (thematisch 

of ondersteunend). 

Wij gaan ter ondersteuning van de cultuureducatie en het onderwijs in de gemeente 

deelnemen in het nieuwe OCW programma Cultuureducatie met kwaliteit 2013 - 2016. Pier K 

stelt hiertoe een plan op; de aanvraag wordt onder regie van de gemeente ingediend bij het 

Fonds voor Cultuurparticipatie die het OCW programma uitvoert. 

 

Cultuureducatie zien wij als primair middel om onze jeugd en jongeren tijdens hun 

schoolloopbaan kennis te laten maken met kunst en cultuur (en hun eigen talent) en hun 

interesse te wekken om op latere leeftijd te blijven deelnemen.  

Iedere leerling heeft de kans om actief en receptief in aanraking te komen met 

cultuureducatie en een mening te vormen over kunst en erfgoed.  

 

Productclusters: 

 Kunstmenu 

 Cultuurparcours 

 Kunst in Leren 
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Hieronder wordt per productcluster de beleidsmatige achtergrond op basis van de nieuwe 

cultuurnota ‘Kansen voor cultuur, ruimte voor ondernemerschap’ geschetst en de in de 

aanvraag gevraagde informatie gespecificeerd. 

 

Gevraagde informatie in de aanvraag: 

 In 2012 is de subsidie van de provincie Noord Holland geheel afgebouwd. Wij vangen 

deze bezuiniging als gemeente niet op. In 2012 heeft Pier K een concept 

reorganisatieplan opgesteld waarin een aanzet is gegeven hoe zij het aanbod voor 

Kunstmenu en Cultuurparcours (de bemiddeling tussen cultureel aanbod en scholen) 

op andere (financiële) basis in de gemeente Haarlemmermeer vanaf het schooljaar 

2012-2013 denkt voort te zetten. Hierbij denken wij aan een basisaanbod voor 

onderbouw en bovenbouw van het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Het 

basisaanbod bestaat uit twee activiteiten van Pier K (vanuit haar bestaande kennis en 

aanbod vanuit het kunstmenu en kunst naar keuze, gedekt met inkomsten van 

scholen) in combinatie met andere bestaande aanbieders per discipline, met een 

combinatie van receptieve en actieve deelname. Hierdoor hebben scholen de 

mogelijkheid hun leerlingen in hun schoolcarrière met alle disciplines kennis te laten 

maken. 

 Zorg dat in de begroting alle kosten en baten inzichtelijk zijn en dat voor de gemeente 

ook het verschil tussen bemiddeling en activiteiten aanbod zichtbaar is. 

 Laat zien hoe maatwerk aan scholen tot stand komt. Wat is gestandaardiseerd en 

wat is de keuze vrijheid van scholen?  

 Laat zien hoe samenwerking met andere professionele culturele instellingen en 

amateurkunstverengingen vorm krijgt en hoe bij erfgoededucatie en media-educatie 

overlap met het aanbod van de musea en bibliotheek wordt voorkomen. 

 Laat zien hoe de projectleiders Kunstmenu en Cultuurparcours invulling geven aan 

hun bemiddelingsrol als vraagbaak, en het inzichtelijk maken en afstemmen van het 

aanbod met scholen. 

 

Kunstmenu 

Pier K geeft uitvoering aan het Kunstmenu. Doel van het Kunstmenu in het 

primair onderwijs is om iedere leerling zowel receptief als actief zo breed mogelijk kennis te 

laten maken met alle kunstdisciplines en cultureel erfgoed.  

 

Gevraagde informatie in de aanvraag: 

 Laat zien hoe iedere leerling in het primair onderwijs van de deelnemende scholen 

kennis maakt met de verschillende disciplines op het gebied van cultuureducatie. 

 Laat zien hoe het aanbod aansluit bij de vraag van PO scholen en hoe de 

doorgaande leerlijn eruit ziet. 
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Cultuurparcours 

Pier K geeft voor het voortgezet onderwijs uitvoering aan het Cultuurparcours. 

Cultuureducatie in het voortgezet onderwijs is een verbreding dan wel een verdieping van het 

aanbod in het primair onderwijs. Meer dan in het primair onderwijs zal er aandacht besteed 

moeten worden aan reflectie en meningsvorming, het maken van de keuzes gebaseerd op de 

eigen ervaringen en het ontwikkelen van een eigen smaak. 

 

Gevraagde informatie in de aanvraag: 

 Laat zien hoe leerlingen in het voortgezet onderwijs van de deelnemende scholen 

kennis maken met verschillende disciplines op het gebied van cultuureducatie. 

 Laat zien hoe het aanbod van het voortgezet onderwijs aansluit op het aanbod uit het 

primair onderwijs en hoe de doorgaande leerlijn er uit ziet. 

 

 

Kunst in Leren 

De gemeente onderkent het belang van het innovatieprogramma Kunst in Leren, dat Pier K in 

samenspraak met scholen gaat ontwikkelen. Kern van dit aanbod is dat meer wordt 

ingespeeld op de behoefte en vraag van scholen om cultuureducatie tot integraal onderdeel 

te maken van het lesprogramma van kinderen. De inzet van kunstenaars-docenten in het 

onderwijs op basis van de vraag van scholen, wordt belangrijk gevonden. Daar waar 

middelen worden ‘vrijgespeeld’ in andere routes als gevolg van cultureel ondernemerschap, 

kunnen deze worden ingezet voor coördinatie en uitvoering van cultuureducatie in het 

onderwijs. 

De gemeente beschouwt Pier K als aanspreekpunt en coördinator voor planontwikkeling voor 

een cultuureducatief programma voor het Cultuurgebouw.  

 

Gevraagde informatie in de aanvraag: 

 Laat zien op welke wijze Pier K samen met de scholen in 2013 dienstverlening 

ontwikkelt voor het onderwijs. 

 Laat zien hoe invulling wordt gegeven aan het programma Cultuureducatie met 

Kwaliteit. 

 Laat zien hoe dit programma aansluit bij Cultuur in de Spiegel (raamleerplan). 

 Laat zien hoe wordt vormgegeven aan een gezamenlijk cultuureducatief programma 

voor het Cultuurgebouw. 
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Informatieblad Route  2: Kunst naar Keuze    

  

Wij zien kunst in de vrije tijd als het investeren in de toekomstige vraag van onze inwoners, 

waarbij de artistieke ontwikkeling en het ontwikkelen van talent van de inwoners van 

Haarlemmermeer voorop staat en neven bijdragen zoals maatschappelijke ontwikkeling 

secundair zijn (zie hiervoor Kunst in de Wijk). Het aanbod van Pier K past in onze wens om 

een breed, laagdrempelig en experimenteel cultureel aanbod te hebben in onze gemeente. 

Hierbij achten wij het van belang dat alle culturele disciplines vertegenwoordigd zijn en 

burgers op verkenningstocht kunnen gaan naar de kunstzinnige vorming die het best bij hun 

persoonlijkheid past, bij hun passie en ambitieniveau. Alle cursussen van Pier K worden 

verzorgd door op het betreffende vakgebied geschoolde kunstenaars-docenten en experts, 

waardoor er een hoge kwaliteit en vakkennis wordt geleverd waardoor deelnemers - na een 

eerste aanraking - zich verder kunnen ontwikkelen. Het niveau van de dienstverlening 

evenals de ruime mogelijkheden tot interdisciplinair programmeren, samenspel, 

samenwerking als wel het voorzieningenniveau onderscheiden het aanbod van ander 

gesubsidieerd cultureel aanbod in onze gemeente. 

 

Productclusters 

 Cursussen 

 Workshops (incl. debat, expertmeetings, werkplaatsen) 

 

Hieronder wordt per productcluster de beleidsmatige achtergrond geschetst en de in de 

aanvraag gevraagde informatie gespecificeerd. Ga hierbij ook in op de positie van het Podium 

voor Architectuur dat in het productblad 2011 nog als aparte marktplaats is benoemd met 

14.000 bezoekers, 26.000 internetbezoekers en meer dan 90 activiteiten.  

 

Cursussen ter verdieping 

Bij cursussen gaat het om de verdieping van cursisten op een specifieke discipline of 

meerdere disciplines tegelijk, waarbij er een onderscheid is tussen beginners en 

gevorderden, maar beide verder worden gebracht in hun kennis van en kunde in hun 

artistieke ontwikkeling. Cursussen kunnen van lange duur zijn. Ook biedt Pier K kortdurende, 

intensieve cursussen aan (workshop vallen hieronder). Afhankelijk van de vraag, het niveau 

van instroom, de discipline en de wijze waarop specifieke leerstof eigen kan worden gemaakt, 

wordt de keuze gemaakt voor langdurige of kortdurende cursussen. De oriëntatiecursussen 

en proeflessen bieden een expliciete mogelijkheid tot kennismaking. Deze werkwijze biedt 

ruimte om enkele cultuurdisciplines per jaar te beleven en burgers flexibel te laten zijn en 

blijven in hun vrijetijdsbesteding, hetgeen aansluit op de hedendaagse cultuurdeelname. Er 

mag hier geen sprake zijn van overlap met het aanbod van de artquake-activiteiten van 

Duycker omgekeerd zal Duycker geen gesubsidieerde activiteiten aanbieden die overlappen 

met het Pier K aanbod.  
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Gevraagde informatie in de aanvraag: 

 Laat zien hoe er vorm wordt gegeven aan cursussen en de verdeling naar disciplines 

tot stand komt. Hoe veel cursussen worden er minimaal (geef bandbreedte) 

georganiseerd? Hoe wordt met het aanbod ingespeeld op de vraag? Hoe vindt 

afstemming met Duycker plaats? 

 Laat zien hoe een inkomensgerichte aanpak eruit ziet. De inzet moet zijn dat het 

aanbod betaalbaar is voor al onze burgers, maar ook het profijtbeginsel wordt 

toegepast. Wordt er ook verschil gemaakt tussen <21 jaar en >21 jaar? 

 Lessen worden in groepsniveau gegeven waar mogelijk, en individueel waar gewenst 

is. Hierbij wordt een prijsverschil aan de gebruiker doorgerekend (profijtbeginsel). 

Laat zien hoe de groei naar groepslessen en prijsdifferentiatie de komende jaren 

wordt ingevoerd bij Pier K. Laat zien hoe het prijsverschil tussen groepslessen en 

individuele lessen wordt uitgewerkt en ingevoerd. 

 Laat zien hoe er vorm wordt gegeven aan de samenwerking met 

amateurkunstverenigingen en de culturele partners in het cultuurgebouw en de regio. 

Wat zijn de resultaten en de meerwaarde hiervan? 

 Laat zien hoe er vorm wordt gegeven aan een flexibelere inzet van docenten, zodat 

Pier K mee kan bewegen met de wensen uit de markt.  

 

 

Projecten, debat, expertmeetings, werkplaatsen 

Hier kan sprake zijn van kennismaking en van verdieping. Wij vinden het van belang dat deze 

activiteiten plaatsvinden, maar zijn ook van mening dat het hier gaat om een aanvullend 

aanbod dat een hoog niveau van eigen inkomsten moet genereren en waarbij intensief met 

andere partijen samengewerkt moet worden. Denk bijvoorbeeld bij debat aan Bibliotheek 

Haarlemmermeer, bij workshops op het gebied van bandjes aan Duycker, etc.  

 

Gevraagde informatie in de aanvraag: 

 Laat zien hoe wordt vormgegeven aan projecten, debat, expertmeetings, 

werkplaatsen en projecten. Hoeveel activiteiten worden er minimaal (geef 

bandbreedte) georganiseerd? Hoe worden andere partijen betrokken? 

 Laat zien hoe Podium voor Architectuur functioneert in dit geheel. 
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Informatieblad Route 3:  Kunst in de Wijk     

 

Productclusters 

 Sociaal Artistieke Wijkprojecten 

Hieronder wordt per productcluster de beleidsmatige achtergrond geschetst en de in de 

aanvraag gevraagde informatie gespecificeerd. 

 

Sociaal Artistieke Wijkprojecten 

De gemeente Haarlemmermeer heeft 26 dorpen en kernen die vragen om een wijkgerichte 

aanpak. Pier K heeft twee vestigingen in Hoofddorp en in Nieuw-Vennep en verzorgt een 

aanbod in Badhoevedorp, waar Pier K ruimten huurt. In alle drie de vestigingen kunnen 

inwoners van de betreffende kern en omliggende kernen  terecht voor hun lessen en 

cursussen. Wij zien voor Pier K echter ook een functie in het stimuleren van ontmoeting en 

cultuur als middel om leefbaarheidprojecten in wijken te laten slagen. Samenwerking met in 

ieder geval het welzijnswerk en woningcorporaties is hierbij naar ons idee onmisbaar, maar 

ook partijen als verzorgingstehuizen en scholen kunnen betrokken worden. De gemeente 

financiert alleen de coördinatie, de projecten moeten kostendekkend worden uitgevoerd. 

Hierbij moet de subsidie vooral gezien worden als garantie waarbij er eerst inzet gepleegd 

moet worden voordat er geld verdient kan worden. Als het niet lukt geheel kostendekkend te 

werken dekt de subsidie de coördinatiekosten. Als het Pier K lukt volledig kostendekkend te 

werken, mag zij in het kader van cultureel ondernemerschap het geld behouden voor 

aanvullende activiteiten in een van de andere routes (zie p. 4). De resultaten van het 

voorgaande jaar zullen we altijd meewegen in de subsidieverlening van een volgend jaar.  

De gemeente hecht er waarde aan als Pier K samenwerkt met scholen in onze gemeente om 

zo cultuur laagdrempelig en dichtbij de gebruiker te brengen. Zij kan dit via het kunstmenu 

tijdens schooltijd doen. Tussen- en naschools kan zij wellicht vanuit Kunst naar Keuze en 

Kunst in de Wijk een aanbod doen aan de scholen die zelf de activiteitenkosten dragen.  

Gevraagde informatie in de aanvraag: 

 Laat zien hoe Pier K minimaal drie projecten per jaar gaat organiseert en hoe wordt 

bepaald in welke wijk het project zal plaatsvinden. 

 Laat in de aanvraag zien hoe samenwerking wordt gerealiseerd en welke (financiële) 

bijdrage van andere partijen wordt verwacht. Wij streven er naar dat de uitvoering van 

deze projecten gedekt wordt door eigen inkomsten en willen van de 3 activiteiten dan 

ook concept begrotingen zien. 

 Laat zien hoe bewoners van verschillende doelgroepen van jong tot oud worden 

betrokken en daadwerkelijk culturele ontmoeting wordt gerealiseerd. 

 Geef aan wat de vraag van scholen is en hoe vorm wordt gegeven aan deze 

samenwerking. 

 Hoe worden resultaten en kennis geborgd cq. overgedragen aan andere partijen? De 

gemeente wil bereiken dat het niet bij een eenmalig project blijft en betrokkenheid 

van mensen wordt vastgehouden. Laat zien hoe dit wordt bereikt.  
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Informatieblad Route 4:  Kunst  aan de Top      

 

De gemeente vindt het belangrijk dat in Haarlemmermeer bijzonder talent de kans krijgt zich 

zodanig te ontwikkelen dat doorstroom naar beroepsopleidingen mogelijk is. Het hoofddoel 

van deze route is dan ook het ontdekken en stimuleren van toptalent met als kernactiviteit het 

verzorgen van een breed en kwalitatief hoogwaardig talentenprogramma, waarin leerlingen 

met een uitgesproken artistiek talent voor een van de kunstdisciplines zich kunnen 

ontwikkelen en voorbereiden op een toekomst als professioneel kunstbeoefenaar.  

Pier K ontwikkelt een breed talentenprogramma in alle disciplines voor cursisten tussen de 8 

en 25 jaar. Deze cursisten volgen een persoonlijk traject waarin zij intensief begeleid worden. 

Naast extra lessen en workshops volgen de talenten ook een gezamenlijk traject waarin 

educatieve ontmoetingen centraal staan en gewerkt wordt aan optredens om zo podium 

ervaring op te doen. Tegelijkertijd wordt met deze optredens het talent in Haarlemmermeer 

zichtbaar wat een inspirerende werking voor anderen kan hebben. Toptalenten worden zo 

ingezet als ambassadeurs om de interesse in cultuurbeleving bij anderen te vergroten.  

Voor de uitvoering van het talentenprogramma zal intensief worden samengewerkt met 

minimaal 2 beroepsopleidingen. 

 

 

 

 

Gevraagde informatie in de aanvraag: 

 

 Laat zien hoe een kwalitatief hoogwaardig en breed talentenprogramma wordt 

opgezet voor alle disciplines.  

 Geef aan hoe talenten worden gescout en wat de criteria zijn. 

 Laat zien dat jaarlijks minimaal 10-20 talenten deelnemen. 

 Laat zien hoe aan kruisbestuiving tussen disciplines wordt gewerkt en onderlinge 

samenwerking wordt gestimuleerd. 

 Laat zien hoe de ambassadeursrol door de toptalenten wordt ingevuld om de 

cultuurbeleving bij anderen te vergroten. 

 Laat de jaarlijkse instroom zien in het beroepsonderwijs; minimaal 2 talentenklassers 

worden toegelaten tot het kunstvakonderwijs. 

 Laat zien hoe invulling wordt gegeven aan de samenwerking met tenminste 2 

kunstvakopleidingen. 



SUBSIDIEKADER 2013
 Pier K

21-jun-12

Doelstellingen Cultuur en eventuele 
subdoelstellingen

Productclusters  Budget 2013   
Indicatief        

 Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

Bereik 5.500 leerlingen VO

> Kunst in Leren 200.453 > Ontwikkelen van pilots met 6 
scholen, waarvan 1 speciaal onderwijs                              
>Bereik: nader te bepalen (pilotjaar)                
> Pier K is aanspreekpunt vwb 
cultuureducatie Cultuurgebouw

> Pilots spelen direct in op vraag van scholen en worden 
gemonitord op effecten

> bijdrage aan doelstellingen van pilotscholen 
(in relatie tot lerende kind)

>Los aanbod scholen 86.226 >Ontwikkelen actief en receptief 
aanbod PO en VO

>Actief en receptief aanbod wordt aangeboden door 
professionals

Bereik: 12.500 PO/VO
Zoveel mogelijk inspelen op de 
vraag van scholen met producten  
met een actieve en receptieve 
component.

TOTAAL BUDGET PIER 1 407.484

> Cultuurparcours

> Kunstmenu > Jaarplan: aantallen scholen en leerlingen.     
> 15.000 leerlingen nemen minimaal 2x per jaar 
deel aan een activiteit van het kunstmenu         
> uitkomsten tweejaarlijks tevredenheidsmeting                                      
> aantallen afgenomen op maat programma's 
en informatie over de inhoud van de 
programma's (welke activiteiten, welke 
disciplines, hoeveel, deelnemers per 
programma, etc.)                                               > 
aantallen afgenomen standaard programma's 
(welke activiteiten, welke disciplines, hoe veel, 
deelnemers per programma, etc.) 

> Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere 
instellingen om overlap in aanbod te voorkomen en 
middelen (geld, accommodaties, personeel, etc.) efficient 
in te zetten.                                                                       > 
Pier K adviseert gemeente over eventuele aanpassingen 
KM op basis van de vraag van scholen > De lessen 
worden gegeven door (op hun vakgebied) 
gediplomeerde docenten.                                                             
> Pier K zorgt er voor dat docenten zo flexibel mogelijk 
ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op 
een wijzigende vraag van gebruikers.                                                       
> Iedere twee jaar voert Pier K een 
klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan 
verbeteringen worden aangebracht.
> Ieder jaar Kunstmenu evaluatie uitgevoerd.

> Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere 
instellingen om overlap in aanbod te voorkomen en 
middelen (geld, accommodaties, personeel, etc.) efficient 
in te zetten.                                                                       > 
Pier K adviseert de gemeente over evt aanpassingen CP 
op basis van de vraag van scholenDe lessen worden 
gegeven door (op hun vakgebied) gediplomeerde 
docenten.                                                 > Pier K zorgt er 
voor dat docenten zo flexibel mogelijk ingezet kunnen 
worden, zodat ingespeeld kan worden op een wijzigende 
vraag van gebruikers.                                  > Iedere twee 
jaar voert Pier K een klanttevredenheidsonderzoek uit op 
basis waarvan verbeteringen worden aangebracht.
> Ieder jaar Cultuurparcours evaluatie uitgevoerd.

> Jaarplan: aantallen scholen en leerlingen.     
> 5.000 leerlingen nemen minimaal 1x per jaar 
deel aan een activiteit van het cultuurparcours                                             
> uitkomsten tweejaarlijks tevredenheidsmeting                                    
> aantallen afgenomen standaard programma's 
(welke activiteiten, welke disciplines, hoe veel, 
deelnemers per programma, etc.)                                         
> aantallen afgenomen op maat programma's 
(welke activiteiten, welke disciplines, hoe veel, 
deelnemers per programma, etc.)

Bereik 16.000 leerlingen PO> Ontwikkelen en coordineren van het 
Kunstmenu voor 66 PO scholen in 
Haarlemmermeer ten behoeve van 
het bemiddelen van 15.000 PO 
leerlingen (bandbreedtes 5%).                              
> Pier K aanbod 2 activiteit per 
discipline ten behoeve van het 
basisaanbod Kunstmenu.                                           
> Bemiddeling tussen culturele 
aanbieders en 66 PO scholen in 
Haarlemmermeer.
>Actief inspelen op vraag scholen

> Ontwikkelen en coordineren van het 
Cultuurparcours voor 8 VO scholen in 
Haarlemmermeer ten behoeve van 
het bemiddelen van 5.000 VO 
leerlingen (bandbreedtes 5%).                                                    
> Pier K aanbod 1 activiteit per 
discipline ten behoeve van het 
basisaanbod Cultuurparcours.                                                        
> Bemiddeling tussen culturele 
aanbieders en 8 VO scholen in 
Haarlemmermeer.

> De persoonlijke ontwikkeling van kinderen 
en jongeren stimuleren door middel van 
cultuureducatie, waarbij het PO aanbod en het 
VO aanbod op elkaar aansluiten en er sprake 
is van een doorlopende leerlijn.                       > 
Verbinden van culturele aanbieders en 
scholen.

PIER 1: Route KUNST IN LEREN

Reguliere subsidie

120.805



SUBSIDIEKADER 2013
 Pier K

Doelstellingen Cultuur eventuele 
subdoelstellingen

Productclusters  Budget 2013  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

> Versterken van de culturele en economische 
aantrekkingskracht door inzet van kunst en 
cultuur; cultuur is de geur kleur en smaak van 
wat er in onze gemeente gebeurt.                                                     
> Aanwezigheid van een goed en breed 

TOTAAL BUDGET PIER 2 3.808.886

> De workshops worden gegeven door (op hun 
vakgebied) gediplomeerde docenten.                               
>Workshops worden in groepsniveau gegeven, waarbij 
het kan gaan om besloten groepen of vrije inloop. 
> Workshops worden in samenwerking met andere 
partijen georganiseerd die ook (financiele) middelen 
inzetten.

Tenminste 34 workshops en 
projecten

> De workshops worden gegeven door (op hun 
vakgebied) gediplomeerde docenten.                               
>Workshops worden in groepsniveau gegeven, waarbij 
het kan gaan om besloten groepen of vrije inloop. 
> Workshops worden in samenwerking met andere 
partijen georganiseerd die ook (financiele) middelen 
inzetten.

Tenminste 34 workshops en 
projecten

5.800 - 7.070 deelnemers.
26.000 bezoekers.
4 bedrijven met actieve 
kunstbeoefening.

> Het aantal lessen en cursussen per discipline wordt 
door Pier K bepaald op basis van de vraag van 
(potentiele) gebruikers.                                                                                       
> Waar mogelijk wordt samengewerkt met andere 
instellingen om overlap in aanbod te voorkomen en 
middelen (geld, accommodaties, personeel, etc.) efficient 
in te zetten.                                                                                                                     
> De lessen en cursussen worden gegeven door (op hun 
vakgebied) gediplomeerde docenten.                                                     
> Pier K zorgt er voor dat docenten zo flexibel mogelijk 
ingezet kunnen worden, zodat ingespeeld kan worden op 
een wijzigende vraag van gebruikers.                                                       
> Iedere twee jaar voert Pier K een 
klanttevredenheidsonderzoek uit op basis waarvan 
verbeteringen worden aangebracht.

Workshops (inlc. debat, expertmeetings, 
werkplaatsen)

> Ontwikkelen, organiseren, uitvoeren 
van cursussen verdeeld over de 
gebieden digitale media, muziek, 
beeldende kunst, theater, dans, 
musical, architectuur en schrijven met 
een onderscheid tussen <21 en >21 
jaar, waarmee 5.800 actieve 
deelnemers worden bereikt 
(bandbreedte 5%).                                          
> Actief zoeken naar 
samenwerkingsmogelijkheden en 
samenweking realiseren met minimaal 
4 bedrijven (incl. workshops).

> Ontwikkelen, organiseren, uitvoeren 
van workshops, etc. van workshops 
verdeeld over de gebieden digitale 
media, muziek, beeldende kunst, 
theater, dans, musical, (Podium voor) 
architectuur en schrijven en hiermeer 
26.000 bezoekers op jaar basis te 
behalen (bandbreedte 5%).                                              
> Actief zoeken naar 
samenwerkingsmogelijkheden en 
samenwerking realiseren met 
minimaal 4 bedrijven (incl. cursussen).

PIER 2: Route KUNST NAAR KEUZE

Reguliere subsidie

> Jaarplan: aantal cursussen en deelnemers 
(binnen bandbreedte)                                      > 
uitkomsten tweejaarlijkse tevredenheidsmeting                                         
> aantal en soort samenwerkingsverbanden

> Jaarplan: aantal bezoekers                             
> Aantal bedrijven met actieve kunstbeoefening                                          
> Aantal workshops (binnen bandbreedte)                                          
> aantal en soort samenwerkingsverbanden     
> uitkomsten tweejaarlijks tevredenheidsmeting

Cursussen



SUBSIDIEKADER 2013
 Pier K

Doelstellingen Cultuur en eventuele 
subdoelstellingen

Productclusters  Budget 2013  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

Sociaal artistieke wijkprojecten

TOTAAL BUDGET PIER 3 102.784

Doelstellingen Cultuur en eventuele 
subdoelstellingen

Productclusters  Budget 2013  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

Ontwikkelen talentklas

TOTAAL BUDGET PIER 4 p.m.

Doelstellingen Cultuur Productclusters  Budget 2013  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen Prestatie- indicatoren Informatie-indicatoren 

Instandhouden infrastructuur Huur Pier K Hoofddorp 1.275.156 > dekking gemeentelijke huurkosten > Naleving van het huurcontract                                      > 
Naleving statuten Stichting Beheer Cultuurgebouw

> Betaling huur                           > 
Vervullen bestuurszetel SBC

Gerealiseerde koude en warme taken van de 
Stichting Beheer Cultuurgebouw

Huur Nieuw-Vennep 509.843 > dekking gemeentelijke huurkosten > Naleving van het huurcontract > Betaling huur

TOTAAL BUDGET OVERIGE 1.784.999

TOTAAL REGULIERE SUBSIDIE 6.048.517

Reguliere subsidie

PIER 4: Route KUNST AAN DE TOP

> Het ontdekken en stimuleren van toptalent 
door intensieve begeleiding.
> Het samenwerken met kunstvakonderwijs

>Het verzorgen van een 
talentenprogramma, waarin leerlingen 
in de leeftijd 8-21 jaar met een 
uitgesproken talent voor een van de 
kunstdisciplines zich kunnen 
ontwikkelen en voorbereiden op een 
toekomst als professioneel 
kunstbeoefenaar.

>Breed talentenprogramma van hoge kwaliteit voor alle 
disciplines.
>Jaarlijks participatie van 10- 20 jongeren.
>Samenwerkingsovereenkomst met minimaal 2 
kunstvakopleidingen.
>Bevorderen kruisbestuiving tussen disciplines.
>Inzetten talenten als ambasadeurs voor 
cultuurbeleving.

Deelname voor het eerste jaar10 
jongeren.

> Jaarlijks worden minimaal 2 talentenklassers 
toegelaten tot het kunstvakonderwijs.
> Samenwerkingsovereenkomst met minimaal 
2 kunstvakopleidingen.                          
>Percentage eigen inkomsten.

>1.200 deelnemers.
>2.000 bezoekers. 

Reguliere subsidie

> Aantal en soort activiteiten                                     
> Aantal en soort 
samenwerkingsverbanden/netwerk                > 
Aantal bereikte inwoners                           > 
Percentage eigen inkomsten

> Aantal en soort activiteiten                                     
> Aantal en soort 
samenwerkingsverbanden/netwerk                > 
Aantal bereikte inwoners                           > 
Percentage eigen inkomsten

> Het bieden van een laagdrempelige 
ontmoeting met kunst en cultuur dichtbij 
mensen in hun wijk.                                       > 
Partners werken aan het versterken van 
cultureel netwerk, ook cultuur in de wijk.          
> De krachten van de diverse partijen in de 
wijk verbinden in sociaal artistieke projecten.

> Samenwerking met Welzijnsinstelling en duidelijke 
scheiding tussen verantwoordelijkheden en taken.       > 
Minimaal samenwerking met 1 niet gesubsidieerde partij 
(bijv. Woningstichting, verzorgingstehuis, etc.) 
> Accent op behoeftige wijken.                                  
> Aandacht voor continuering

> Samenwerking met Welzijnsinstelling en duidelijke 
scheiding tussen verantwoordelijkheden en taken.       > 
Minimaal samenwerking met 1 niet gesubsidieerde partij 
(bijv. Woningstichting, verzorgingstehuis, etc.) 
> Accent op behoeftige wijken.                                  
> Aandacht voor continuering

> Ontwikkeling, coordinatie en 
uitvoering van minimaal 3 activiteiten 
in de wijk in samenwerking met 
minimaal 6 externe partijen en een 
bereik van 370 actieve deelnemers en 
2.200 bezoekers (bandbreedtes 5%).  
Presenteren van werk van cursisten in 
de wijk.

Het budget is indicatief  en excl. Bezuiniging 2,5 %; excl. Eenmalige subsidies/overige 
geldstromen, indexering 2013. Incl. 72.800,- cultuureducatie

PIER 3: Route KUNST IN DE WIJK



Programma van Eisen 2013 Versie d.d.: 11-6-2012

Organisatie: 4 cultuurinstellingen cultuurgebouw

Doelstellingen cultuurbeleid Productclusters  Budget 2013  Activiteiten/prioriteiten Kwaliteitseisen (*2) Gebiedsprioriteiten Prestatie- indicatoren Kostprijs per eenheid (*3) Informatie-indicatoren 

het Cultuurgebouw groeit uit tot de spil, 

makelaar en aanjager in een gemeente 

breed en actief cultureel netwerk

gezamenlijke projecten geen specificatie

(bekostiging uit regulier budget 4 

instellingen)

Week van de Amateurkunst zie tekstueel deel programma van eisen activiteit bereikt 

aantoonbaar bewoners 

in alle kernen

eenheid: projectweek

aantal: 1

n.v.t gezamenlijke verslaglegging in de 

jaarverslagen van de 4 instellingen

het Cultuurgebouw groeit uit tot de spil, 

makelaar en aanjager in een gemeente 

breed en actief cultureel netwerk

gezamenlijke projecten geen specificatie

(bekostiging uit regulier budget 4 

instellingen)

cultuurdebat cultuurnota zie tekstueel deel programma van eisen activiteit bereikt 

aantoonbaar bewoners 

in alle kernen

eenheid: debatproject

aantal: 1

n.v.t gezamenlijke verslaglegging in de 

jaarverslagen van de 4 instellingen

actieve participatie van jongeren in

kunst en cultuur

gezamenlijke projecten geen specificatie

(bekostiging uit regulier budget 4 

instellingen)

talentenwedstrijd voor jongeren zie tekstueel deel programma van eisen activiteit bereikt 

aantoonbaar bewoners 

in alle kernen

eenheid: wedstrijdproject

aantal: 1

n.v.t gezamenlijke verslaglegging in de 

jaarverslagen van de 4 instellingen

passieve participatie van bewoners in 

actuele beeldende kunst

tentoonstellings- en 

presentatieprogramma

€ 65.000,-

(budget wordt verleend aan, en 

beheerd door, Schouwburg De 

Meerse)

realisatie tentoonstellingen en 

aanverwante culturele 

presentaties

(conservatorfunctie, inrichting, 

presentatie, openstelling)

> tentoonstellingen van een kwalitatief hoog niveau, 

op het gebied van de actuele hedendaagse kunst, 

vormgeving, mode, architectuur, nieuwe media, 

cultureel erfgoed, etc.

> educatieve activiteiten voor het onderwijsveld, o.a. 

d.m.v. lesbrieven

(zie ook: tekstueel deel PvE)

geen eenheid: 

tentoonstelling/presentatie

aantal: 8

n.v.t aantal tentoonstellingen

actieve participatie van bewoners in

kunst en cultuur

verhuur zalen en overige 

activiteitenruimte

t.b.v. amateurkunst & onderwijs

geen specificatie

(bekostiging uit regulier budget 4 

instellingen)

in nader overleg met de 4 

instellingen kwantitatieve 

prestatieafspraak nog nader in 

te vullen

zie tekstueel deel programma van eisen geen eenheid: verhuring

aantal: nader te bepalen

n.v.t > aantal verhuringen

> gezamenlijke verslaglegging in de 

jaarverslagen van de 4 instellingen 

inzake gebruik door amateurs 

respectievelijk scholen

het Cultuurgebouw groeit uit tot de spil, 

makelaar en aanjager in een gemeente 

breed en actief cultureel netwerk

n.v.t.

(marketing en publiciteit is een 

bedrijfsfunctie, en vormt op zichzelf 

geen productcluster)

geen specificatie

(bekostiging uit regulier budget 4 

instellingen)

ontwikkeling en beheer van 

gezamenlijke website 

cultuurgebouw, incl. digitale 

culturele marktplaats

zie tekstueel deel programma van eisen activiteit bereikt 

aantoonbaar bewoners 

in alle kernen

n.v.t. n.v.t gezamenlijke verslaglegging in de 

jaarverslagen van de 4 instellingen

























































































































































































gemeente 

Aan het bestuur van 
Stichting Pier K 
Postbus 110 
2130 AC Hoofddorp 

Cluster Maatschappelijke en Economische Ontwikkeling 
Contactpersoon E. Feij 

Doorkiesnummer 0900-1852 
uw brief 7 augustus 2012 

Ons kenmerk 13/000051 
Doc.nr. 2012/48487 

Bijlage(n) Nota van B&W (4 december 2012) 
Controleprotocol, Programma van Eisen 2013 

Onderwerp Verlening prestatiesubsidie 2013 

Geacht bestuur, 

Postbus 250 

2130 AG Hoofddorp 

Bezoekadres: 

Raadhuisplein 1 

Hoofddorp 

Telefoon 0900 1852 

Telefax 023 563 9550 

Verzenddatum 

Op 7 augustus 2012 diende u een aanvraag in voor een prestatiesubsidie in 
het jaar 2013. Wij hebben u op 16 oktober 2012 een voornemen tot 

subsidieverlening gestuurd en u in de gelegenheid gesteld hierop een 
zienswijze in te dienen. Van deze gelegenheid heeft u geen gebruik gemaakt. 

Besluit 
Wij hebben besloten: 

1) u een subsidie van maximaal € 6.127.676,- te verlenen. Dit baseren wij op 
artikel 17 van de Algemene Subsidieverordening Haarlemmermeer 2011 
(hierna: Asv), samen met het subsidiebeleidskader; 

2) u op grond van artikel 37 van de Asv een voorschot op de subsidie te 
verlenen; 

3) u op grond van artikel 5 van de Asv en de beleidsregels te plaatsen 
in de categorie van toezicht: groen; 

4) u de opdracht te gegeven om uiterlijk 1 maart 2013 een uitgewerkt plan aan 
de gemeente te zenden hoe de opdracht tot het ontplooien van (meer) 
cultureel ondernemerschap inhoudelijk en bedrijfseconomisch zal worden 
geïmplementeerd; 
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5) u een algemene reserve toe te kennen van 5% en onder voorbehoud van 

het indienen van een inhoudelijk plan, zoals beschreven in beslispunt 4, 

deze tot maximaal 10% te verhogen. 

Subsidie 2013 
Hieronder geven wij aan welke overwegingen ten grondslag liggen aan de 

honorering van uw aanvraag. 

Inhoudelijk 
Prestatieafspraken 2013 
Het gemeentelijke Programma van Eisen 2013 en de door uw stichting 

ingediende aanvraag zijn de onderlegger van dit besluit tot verlening en 

maken daar tevens onderdeel van uit. 

De beschikking en het bijbehorende Programma van Eisen zijn leidend bij de 

verdere uitvoering van de gesubsidieerde activiteiten. Het vertellende deel van 
de aanvraag van Pier K d.d. 7 augustus 2012 geldt als inhoudelijke toelichting 

c.q. uitwerking van het Programma van Eisen. 

Indien zich in de loop van het jaar of bij de afrekening inhoudelijke dan wel 

financiële (interpretatie)verschillen voordoen tussen de diverse documenten, 

wordt uitgegaan van de volgende rangorde van documenten: 

1) subsidiebeschikking 2013, inclusief de nota subsidieverlening en het 

Programma van Eisen 2013; 

2) aanvraag Pier K 2013 d.d. 7 augustus 2012. 

Tot slot kan in overleg tussen de gemeente en Pier K gezamenlijk besloten 

worden om activiteiten niet of op een andere wijze uit te voeren. 

Conform de aangegeven lijn in de nota betekent dit voor de route Kunst in de 

Wijk het volgende: 

- de salariskosten van deze route zullen terugverdiend worden met de 

activiteiten; dit zal duidelijk zichtbaar worden weergegeven in het financiële 

jaarverslag; 

- projecten zullen alleen doorgaan als externe sponsoring verzekerd is; 

- indien hieraan niet wordt voldaan zal het budget voor deze route worden 

teruggevorderd. 

Programma van Eisen 

In de bijlage vindt u het Programma van Eisen 2013 van de subsidie, met de 

prestaties en de voorwaarden voor subsidie. Het Programma van Eisen hoort 

bij dit besluit. 

Financieel 
Subsidiebedrag 

Het maximale subsidiebedrag is € 6.127.676,-. 
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Berekening subsidie 2013 

Subsidie 2012 € 6.054.517 

Bezuiniging eerste deel eerste tranche 108.000-

Totaal 2013 (exclusief indexatie) € 5.946.517 

Index 2013 (1 ,75%) 104.159 + 

Subtotaal € 6.050.676 
Matching Fonds voor Cultuurparticipatie 77.000 + 
Totaal € 6.127.676 

Indexering 

Voor de subsidies vanaf 2013 is het subsidiebeleidskader Haarlemmermeer 

2012 van toepassing. Dit betekent dat indien tot indexering wordt besloten, de 

trendmatige stijging van materiële en personele kosten voor alle 

gesubsidieerde organisaties op dezelfde index is gebaseerd, namelijk het 

geraamde inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van het Centraal 

Economisch Plan in het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. 

Voor 2013 is besloten tot indexering over te gaan. Het geraamde 

inflatiepercentage voor huishoudens (CPI) van het Centraal Economisch Plan 

is 1, 75%. Dit is verwerkt in het subsidiebedrag. 

Reserves en voorzieningen 

Er wordt, onder voorwaarde van het aanleveren van onderstaande stukken, 

toestemming gegeven voor de volgende bestemmingsreserves en 

voorzieningen: 

Bestem m ingsfonds inventaris 

De Asv schrijft voor dat aan de instelling van een bestemmingsreserve een 

meerjarige onderbouwing (tien jaar, gesplitst naar toevoegingen en 

onttrekkingen) ten grondslag dient te liggen. U dient deze in te dienen voor 

31 december 2012. 

Voorziening Groot Onderhoud 

In de jaarrekening 2011 staat beschreven dat er een meerjaren 
onderhoudsplan in 2012 per locatie wordt opgesteld. Ook dit plan dient u in 

te dienen voor 31 december 2012. 

Voor alle voorzieningen/reserves geldt dat wanneer de middelen niet nodig 

zijn voor het bestemde doel, de middelen terugvloeien naar de algemene 

reserve van Pier K. Wanneer de algemene reserve boven het toegestane 

percentage van de exploitatielasten komt, volgt een korting op de subsidie in 

het jaar er op volgend. 

Salarisnorm 

Op grond van de Asv kan een subsidie geweigerd worden indien binnen de 

organisatie van de aanvrager iemand een hogere beloning krijgt dan het 
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Gevernanee Code 

De inrichting van uw instelling moet voldoen aan de eisen van de Gevernanee 

Code van uw branche, indien van toepassing. 

Voorschot 
Wij zullen de subsidie in dertien termijnen bevoorschotten. In mei 2013 zult u 

twee termijnen ontvangen, in de resterende maanden zal steeds een termijn 

worden uitbetaald. Uiterlijk de eerste van de maand maken wij het voorschot 

van € 431.454,67 (exclusief huur Nieuw-Vennep) over op uw rekeningnummer 

4540300 ten name van Stichting Pier K. 

Vaststelling 
Wij stellen de uiteindelijke subsidie 2013 vast op basis van uw aanvraag tot 

vaststelling. Deze moet vóór 15 april 2014 worden ingediend. Als wij de 

aanvraag niet op tijd ontvangen, kan dit tot gevolg hebben dat de verleende 

subsidie op € 0,00 wordt vastgesteld. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw E. Feij, 

telefoonnummer 0900-1852. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 

de gemeentesecretaris, 

BEZWAAR 

Indien u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u daartegen op grond 

van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na verzenddatum van dit 

besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient in ieder 

geval de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het 

besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt, de redenen/motivering van het bezwaar te 

bevatten en dient te zijn ondertekend. U kunt uw bezwaarschrift richten aan het college 

van de gemeente Haarlemmermeer, ter attentie van cluster Juridische Zaken, Postbus 

250, 2130 AG Hoofddorp. 


