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Geachte mevrouw Sluiter, geachte gemeenteraad,

In de Gelderlander van vrijdag 27 oktober Jl. zagen wij, bestuurders van Gelderveste, IJsselgraaf,
De Onderwijsspecialisten en PROS, de berichtgeving over de vorming van een Cultuurbedrijf 
Doetinchem. Naar aanleiding daarvan hebben wij in uw raadsstukken (1069996 RVS Businesscase 
Cultuurbedrijf, Businesscase Cultuurbedrijf Doetinchem 6 oktober 2017 en ook het BMC-advies Noor 
een businessplan Cultuurbedrijf kennis genomen van de opdracht(en) die u deze nieuwe organisatie 
mee gaat geven.

Tot ons genoegen constateren wij dat u als gemeente een forse investering gaat doen in de 
Cultuureducatie in de scholen. Daarbij verheugt het ons ook dat u kiest voor een regionale 
benadering. U zet in op een Cultuurbedrijf dat centrale regie voert op de uitvoering van deze taken 
voor zowel de gemeente Doetinchem als voor omliggende gemeenten. Omdat onze scholen over de 
gehele (West)Achterhoek verspreid zijn, moedigen wij deze benadering aan. Het maakt het op 
termijn mogelijk dat wij als schoolbestuurders niet alleen met het Cultuurbedrijf, maar ook met de 
omliggende gemeenten samen vanuit één visie tot gezamenlijke afspraken kunnen komen.
Wij denken graag mee over de integrale aanpak daarin.

En precies op dat punt willen wij twee aandachtspunten met u delen.

Allereerst zijn wij verrast dat wij als schoolbestuurders tot nu toe door de gemeente Doetinchem 
niet betrokken zijn bij deze ontwikkeiingen. Het betreft immers een impuls die zich op onze scholen 
gaat afspelen. Wij hebben de laatste jaren goede ervaringen met de integrale aanpak voor 
Cultuureducatie zoals die ook landelijk gestimuleerd worden door regelingen als CMK. We werken 
voor muziekeducatie samen met Muziekschool Oost Gelderland op het gebied van lessen AMV en 
met ümai Muziekeducatie voor andere muziekprojecten. Door de Gruitpoort worden we begeleid in 
de brede integrale cultuureducatieaanpak. Kunstdocenten coachen onze leerkrachten in theater, 
dans, beeldend en mediacreativiteit. De kunstdocenten geven samen met onze leerkrachten les en 
ontwikkelen samen lesmateriaal. Deze benadering brengt in onze scholen inspiratie, ontspanning, 
plezier en verdieping. Onze schoolleiders en leerkrachten worden op een goede manier ondersteund 
bij het integreren van cultuureducatie in hun totale lesprogramma. Cultuureducatie krijgt daardoor 
ook steeds nadrukkelijker een plaats in ons schoolbeleid. Deze insteek van co-creatie en 
partnerschap verrijkt, verdiept en verbreedt. Dit willen we behouden en zelfs op termijn versterken.

In het raadsvoorstel en het businessplan benoemt u deze benadering wel maar aangezien wij tot nu 
toe geen onderdeel uitmaken van het proces zijn we onzeker over de door ons gewenste 
toekomstige ontwikkelingen.
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Wij willen u graag meenemen in onze visie en de daaraan gekoppelde inzet door onze stichtingen. 
Daarom zullen we u op korte termijn uitnodigen voor een werkbezoek langs een aantal van onze 
scholen. Zodat u met eigen ogen kunt zien wat die integrale benadering en het expliciet kunnen 
inspelen op de vraag van scholen oplevert. Wij nemen daarvoor binnenkort contact met u op.

De financiële vertaling op pagina 5 van de businesscase versterkt onze zorg. U staat weliswaar een 
integrale cultuureducatie voor, maar vrijwel het gehele bedrag dat u in deze brede cultuureducatie 
investeert, gaat naar Muziekeducatie. Tegelijkertijd geeft u een forse bezuinigingsopdracht aan de 
instellingen. We vragen ons af of onze scholen straks nog in alle disciplines ondersteund worden? 
Daarnaast is er een zorg omdat het onduidelijk is in hoeverre budgetten niet besteed (moeten) gaan 
worden aan frictiekosten in plaats van cultuureducatie.

Op 9 november a.s. neemt u een besluit over de financiële randvoorwaarden van de voorliggende 
Businesscase Cultuurbedrijf. Deze heeft wat ons betreft dus de juiste insteek maar wij vragen uw 
aandacht voor de diverse risico's waardoor de uiteindelijke uitvoering een geheel andere zal zijn. 
Meer gericht op behoud van het bestaande. Wij vragen u daarom geen onomkeerbare beslissingen 
te nemen. Ook vragen we u om ons nadrukkelijk bij de randvoorwaarden in het businessplan te 
betrekken.

Indien gewenst kunt u altijd contact met ons opnemen voor een nadere toelichting.
Contactpersoon is mevrouw Lucy Hermsen, voorzitter college van bestuur PROS, bereikbaar via 
telefoonnummer 0314 - 653400 of l.hermsen@pro8.nu

Met vriendelijke groet namens.

Stichting Gelderveste 
Frans Laarakkers 
Voorzitter CvB

Stichting IJsselgraaf 
Petra Kraaijenbrink 
voorzitter CvB

De Onderwijsspecialisten 
Hennie Loeffen 
Lid CvB

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PROS 
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Lucy Hermsen 
Voorzitter CvB 
0314-653400 
l.hermsen@pro8.nu
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