
   

 

ZAAKNUMMER: Z/21/3293466 

  
Bijlage 1: Prestatie- en inspanningsverplichtingen UVOK 2022 
 
 
Doelstelling 
We willen met ons kwalitatief hoogstaand cultuuraanbod een nog groter bereik realiseren onder bewoners. Door het cultuuraanbod meer divers en inclusiever te maken. Met oog voor 
toegankelijkheid, spreiding (dichtbij woonomgeving), bijzondere doelgroepen en aantrekkelijk zijn voor jongeren. We willen ons onderscheiden met een bijzonder netwerk van kennis en cultuur. 
Cultuur en kennis maken samen de stad. Met onze cultuurpartners maken we afspraken over de invulling van deze ambities, samen met partners uit de sectoren onderwijs, kennis, zorg en welzijn. 
De focus ligt op het bestrijden van laaggeletterdheid, het bevorderen van digitale inclusie en het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling. We willen bereiken dat iedereen kansen krijgt, talenten 
meer worden benut en er in de wijken voldoende gelegenheden zijn voor cultuurparticipatie: kleinschalig, laagdrempelig, toegankelijk en betaalbaar. 
 
Het cultuuraanbod van BplusC wordt vanaf 1 januari 2022 verdeeld in drie functies:  

◼ Functie 1 Bibliotheek  

◼ Functie 2 Kennismaken met kunst & cultuur (korte kennismakingscursussen t/m 18 jaar)  

◼ Functie 3 Cultuurparticipatie / Amateurkunst (langdurig uitoefenen van de uitvoerende kunsten)  

 
 

Functie 1 Bibliotheek Producten & Dienstverlening Resultaatverwachting/ Prestatie-indicator Kengetallen 

Algemeen Het aantal openingsuren is minimaal in lijn met de jaren 
2019-2021 (excl. Corona beperkingen). Daarnaast zijn de 
vestigingen op verschillende andere momenten (voor 
specifieke programmering) geopend. Er wordt gestreefd 
naar een verruiming van de openingstijden en selfservice 
uren.  
Openingsuren d.d. januari 2022:  
Nieuwstraat: 64 uur per week  
t Gebouw: 40 uur per week 
Merenwijk: 29 uur (excl. selfservice uren) 
Stevenshof: 26 uur (excl. selfservice uren) 
 
Is toegankelijk voor alle burgers om digitale en fysieke 
media te raadplegen en/of te lenen. 
 
Biedt informatie, advies en ondersteuning bij 
(collectiegebonden) vragen, leesadvies en (digitale) 
dienstverlening en services. 
 
Sluit aan bij provinciale en landelijke 
marketingcampagnes. 

Voldoet aan de certificeringsnormen van de Stichting 
Certificering Openbare Bibliotheken. 
 
Realiseert een meerjarenbeleidsplan en -begroting 
2022-2025 (concept vóór 1 juli, definitieve versie vóór 
1 oktober 2022)  
 
Monitort de klanttevredenheid en –behoefte. 
 
Doet aan effectmeting om effecten en impact van de 
dienstverlening op het publiek zichtbaar te maken. 
 
Opvangen Corona effecten: wervingscampagne op om 
oude en/of nieuwe leden te verleiden zich (opnieuw) in 
te schrijven en de vele mogelijkheden bij BplusC te 
benutten met aantoonbaar effect.  
 
 

Overzicht professionele formatie 
Aantal openingsuren  
 
Omvang collectie  
Omvang jeugdcollectie 
Vervangingspercentage collectie 
 
Aantal leden Jeugd < 18 jaar 
Aantal leden Volwassen (18 jaar 
en ouder) 
Aantal leden Totaal  
Aantal inwoners / 
Ledenpercentage  
 
Aantal fysieke bezoekers  
Aantal uitleningen  
Aantal uitleningen e-books 
online diensten 
 

 De website is 7 x 24 uur online bereikbaar.  Aantal bezoekers website 

 De BplusC bibliotheek-app is beschikbaar  Aantal gebruikers app 

 Buiten reguliere openingstijden is de bibliotheek 
beschikbaar voor activiteiten van derden.BplusC 
stimuleert het medegebruik van de accommodaties door 
samenwerkingspartners en derden. 

 Aantal dagdelen verhuur aan 
derden 



   

 

 Biedt studie- en (IT)werkplekken voor scholieren, 
studenten, zzp'ers e.a. 

Publieke werkplekken worden steeds beter gebruikt Aantal lees-, studie- en 
(IT)werkplekken 

 Werft en zet vrijwilligers in (onder leiding en aansturing 
van professionals) bij activiteiten van de bibliotheek. 

Toename Inzet  vrijwilligers, ter ondersteuning van de 
professionele dienstverlening.  

Aantal vrijwilligers  
Aantal uren vrijwilligers 

Kennis en Informatie 
Het verstrekken van 
informatie, het bieden van 
ontspanning en recreatie, 
het aanbieden van 
materialen ten behoeve van 
een leven lang leren, vrije 
beschikbaarheid van 
fysieke en digitale 
informatie voor inwoners. 

Is aangesloten op de landelijke digitale infrastructuur. 
 
Biedt de landelijke e-content aan (inkoop KB). 

 
 
 

 
 

 Organiseert activiteiten in samenwerking met derden ter 
bevordering van maatschappelijke participatie, m.n. voor 
focusgroepen.. 

 
 

Aantal activiteiten Kennis en 
informatie  
Aantal deelnemers activiteiten 
(per focusgroep) 

 Organiseert en faciliteert i.s.m. partners laagdrempelige 
ondersteuning op het gebied van belastingvragen. 

 Aantal activiteiten 
Aantal deelnemers activiteiten  

 Geeft uitvoering aan de samenwerking als vastgelegd in 
het Convenant BplusC – ELO (HIP) 

Resultaten uitvoering Convenant: 
-  Driemaal per jaar een gezamenlijk project 
- Het Historisch Informatie Punt (HIP) in de bibliotheek 
aan de Nieuwstraat wordt aantrekkelijk ingericht, en 
faciliteert een shop-in-shop van ELO, met ter plekke 
ook toegang tot de gedigitaliseerde historische 
collectie. 

Aantal deelnemers per project 
 

 Er wordt specifiek geprogrammeerd op raakvlak kunst en 
kennis. De Bibliotheek weet bezoekers te verleiden 
kennis te laten maken met nieuwe (digitale) 
ontwikkelingen en biedt kennis aan uit onze kennisstad  

De Bibliotheek positioneert zich meer als een platform 
voor kennisdeling. 
 
De samenwerking met partners wordt altijd opgezocht, 
zodat het bereik van verschillende doelgroepen wordt 
vergroot. Met meer aandacht voor toegankelijkheid, 
spreiding over de stad en bijzondere doelgroepen. 
 

Aantal activiteiten Kennis en 
informatie  
Aantal deelnemers per activiteit 
Aantal samenwerkingspartners 

Ontwikkeling en Educatie 
Een leven lang leren, 
verstrekken van informatie, 
het aanbieden van 
materialen ten behoeve van 
een leven lang leren. Met 
focus op het bestrijden van 
laaggeletterdheid en het 
vergroten van digitale 
vaardigheden van kinderen, 
jongeren en mensen met 
taal- en andere vormen van 
achterstand. 

Ondersteunt het (basis)onderwijs, VVE vraaggestuurd 
met programma's voor informatievaardigheden. 
 
 
 
 
 
 
 

De samenwerking met de onderwijspartners wordt 
altijd opgezocht, zodat het aanbod aansluit bij de 
behoefte. BplusC ontwikkelt en onderhoudt een 
kwalitatief hoogwaardig netwerk met en aanbod voor 
de onderwijspartners gericht op 
informatievaardigheden. 
 

Aantal activiteiten 
informatievaardigheden. 
Aantal leerlingen 
Aantal scholen/VVE locaties  
 
 



   

 

 Programmeert i.s.m. partners en/of faciliteert voor derden 
een aanbod aan cursussen en workshops op het gebied 
van mediawijsheid en 21th century skills ( i-Lab) 

Gericht op verbinding met bestaande communities en 
het stimuleren van nieuwe communities: het verder 
uitbouwen van het netwerk en de samenwerking met 
lokale organisaties en inwoners. Er wordt nadrukkelijk 
gekeken naar mogelijkheden om in samenwerking met 
lokale organisaties en inwoners een aantrekkelijk 
activiteitenprogramma te ontwikkelen. In de wijken -> 
uitbreiding naar max. 6 wijken. 
 
De samenwerking met partners wordt altijd opgezocht, 
zodat het bereik van verschillende doelgroepen wordt 
vergroot, met aandacht voor toegankelijkheid en 
spreiding over de stad. 
 
Intensivering samenwerking netwerkpartners op het 
gebied van (digitale) basisvaardigheden zodat het 
bereik wordt verhoogd. 

Aantal activiteiten iLab 
Aantal deelnemers activiteiten 
(per leeftijdscategorie  

 In de bibliotheekvestiging Nieuwstraat staat een 
multitouchtafel met spel- en leerprogramma's voor taal, 
lezen en woordenschat. 

  

 Geeft uitvoering aan het (Digi)Taalhuis (Taalcafé, 
Taalmaatjes, NT1/NT2, coördinatie Taalnetwerk) 

(Aparte verantwoording webmiddelen conform de 
hiervoor geldende afspraken). 
 
De samenwerking met partners wordt altijd opgezocht, 
zodat het bereik van verschillende doelgroepen wordt 
vergroot.  
 
Aandacht voor en groei van deelnemers in prioritaire 
doelgroepen NT1’ers en uitkeringsgerechtigden. 
 
BplusC beoogt jaarlijks 10% van de Taalhuis 
doelgroep te bereiken met Taalhuisaanbod en dit 
percentage op langere termijn te laten stijgen naar 
20%. 

Taalhuis: 
Aantal locaties 
Taalcafé aantal bijeenkomsten 
Taalcafé aantal deelnemers 
Aantal vrijwilligers 
Aantal ambassadeurs 
Aantal deelnemers act. 
basisvaardigheden \ Aantal niet-
inburgering plichtige deelnemers 
Aantal NT1 en NT2 deelnemers 
Aantal (taal)spreekuren 
Aantal bezoekers 
(Taal)spreekuur 
Aantal samenwerkingspartners 
 
 

 Zet zich actief in om in samenwerking met andere 
maatschappelijke partners laaggeletterdheid te 
bestrijden. 

De samenwerking met partners binnen het Taalpact is 
erop gericht het bereik van verschillende doelgroepen 
te vergroten met aandacht voor toegankelijkheid en 
spreiding over de stad en bijzondere doelgroepen. 
 

 
Verantwoording 
Taalhuis/Taalpact 

 Organiseert cursussen (digitale) basisvaardigheden in 
een doorlopende leerlijn. 

De samenwerking met netwerkpartners binnen het 
Taalpact op het gebied van (digitale) 
basisvaardigheden is erop gericht het bereik te 
vergroten. 

Aantal deelnemers  

 Geeft uitvoering aan een Informatiepunt Digitale Overheid 
(IDO) in de vestigingen Nieuwstraat, Het Gebouw en 
Stevenshof. 

De samenwerking met partners wordt altijd opgezocht, 
zodat het bereik van verschillende doelgroepen wordt 
vergroot. 

Aantal bezoekers IDO per 
locatie 



   

 

 Faciliteert partners en derden met de training ‘Herkennen 
en doorverwijzen’ voor professionals en vrijwilligers. 

BplusC draagt bij aan de professionalisering van de 
partners binnen het Taalpact. 

Aantal deelnemers  
 
 

Lezen en Literatuur 
Een structurele 
samenwerking tussen 
onderwijs en Bibliotheek 
met als doel het verhogen 
van het intrinsieke 
leesplezier. Kinderen 
worden leesvaardiger. 
Uitgangspunt is dat de 
Bibliotheek een 
strategische partner is van 
het onderwijs en een 
duurzame en structurele 
inzet biedt voor 
leesbevordering, waarmee 
de taalontwikkeling van 
kinderen wordt 
gestimuleerd. 

Draagt zorg voor een doorlopende leeslijn 0-18 jaar. 
 
Programmeert (voorlees) activiteiten rondom 
leesbevordering- en promotie. 
 
Sluit aan bij landelijke programma’s als Voorleesdagen, 
Kinderboekenweek etc. 
 
 

De ambitieagenda van de landelijke leescoalitie is 
leidend voor onze lokale aanpak.  
De aanpak is gericht op het vergroten van 
kansengelijkheid voor alle doelgroepen, met speciale 
aandacht voor de focusgroepen, door het bevorderen 
van lezen en leesplezier, (digitale) basisvaardigheden 
en persoonlijke ontwikkeling. 
 
Samenwerking met andere professionals. De 
bibliotheek biedt een doorlopende leerlijn op het 
gebied van lees- en taalvaardigheid en mediawijsheid 
en werkt hierbij vraaggericht.  
 
Méér focus op kinderen, jongeren en mensen met 
(digi)taal- achterstanden. 
 
Toename aantal actieve jeugdleden. Meer bekendheid 
van de kinderboekencollectie, zichtbaar in intensiever 
gebruik.  
 
Inzet op gezinsgerichte aanpak leesbevordering. 
BplusC richt zich op het bereiken van het hele gezin, 
zodat leesbevordering, ouderbetrokkenheid, 
taalverwerving en (digitale) basisvaardigheden in 
samenhang een grotere impact hebben dan los van 
elkaar. 
 
Het aanbod van de Bibliotheek op het gebied van 
(digi)taalvaardigheden wordt steeds beter gevonden 
en gebruikt. 
 
 

Aantal activiteiten Lezen en 
literatuur  
Aantal scholen (PO/VO/VVE) 
 
Aantal deelnemers activiteiten 
Aantal samenwerkingspartners 
 

 Voert Boekstart uit en de Monitor Boekstart in de 
Kinderopvang. 

Resultaatafspraken Gelijke Kansen partners Aantal Kinderopvanglocaties 
Monitor (conform afspraken) 
 

 Faciliteert de VoorleesExpress  en organiseert 
voorleesactiviteiten in vreemde talen 

BplusC traint de voorleesvrijwilligers van JES Rijnland. 
 

Aantal getrainde 
voorleesvrijwilligers 
Aantal voorleesactiviteiten 
Aantal deelnemers 

 Onderhoudt een Makkelijk Lezen Plein.   

 Ondersteunt het (basis)onderwijs, VVE vraaggestuurd 
met programma's en groepsbezoeken voor 
leesbevordering en trainingen leesbevordering. 
 

 Aantal activiteiten Lezen en 
literatuur  
Aantal scholen (PO/VO/VVE) 
Aantal deelnemers activiteiten 
 



   

 

 Voert op aanvraag de Bibliotheek op School uit (één of 
meerdere bouwstenen) op basis van projectplan en 
financieringsafspraken. 

BplusC onderzoekt de mogelijkheden voor de 
Bibliotheek op school in de wijken de Mors, Zuidwest 
en Meerburg 

 

 Levert collectieadvies en/of thema- en wisselcollecties 
aan scholen en partners in het Zorg en Welzijndomein. 

Monitort de klanttevredenheid en –behoefte. 
 

Aantal scholen (PO/VO/VVE) 

 Uitvoering Bibliobus Monitort de klanttevredenheid en –behoefte. Aantal bezoekers 
Aantal uitleningen 
 

 Organiseert een jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor de 
voorschoolse voorzieningen. 

 Aantal deelnemers 

 Organiseert een jaarlijkse bijeenkomst voor leerkrachten 
en leescoördinatoren in het basis/ voortgezet onderwijs in 
het kader van verdieping en inspiratie. 

 Aantal deelnemers 

 Organiseert literaire/ schrijverslezingen.  Aantal activiteiten 
Aantal deelnemers 

 Ondersteunt leeskringen.  Aantal leeskringen 
Aantal deelnemers 

 Ondersteunt en adviseert bij het gebruik van online 
diensten. 

  

 Draagt zorg voor dienstverlening aan mensen met een 
leeshandicap. 

  

 Biedt een Boekendienst aan Huis aan voor immobiele 
inwoners. 

 Aantal gebruikers 

Ontmoeting & Debat 
Meedoen betekent je 
betrokken voelen. Het 
ontplooien en ontwikkelen 
van de leefbaarheid en 
sociale cohesie en het 
stimuleren om met elkaar in 
gesprek te gaan in de hele 
stad. 

Programmeert rondom actuele of 
populairwetenschappelijke onderwerpen waaronder 
lezingen, debat, collegetour, evenementen, 
boekpresentaties/verfilmingen etc. 
 
 
Programmeert en organiseert activiteiten in 
samenwerking met kunst- en kennisinstellingen in de stad 
(bijv. musea, universiteit). 
 
Organiseert i.s.m. met partnerorganisaties activiteiten in 
het Sociaal domein, gericht op informatie en advies, 
gezondheid, versterken zelfredzaamheid en eigen kracht. 
 
Faciliteert aan partnerorganisaties en derden 
medegebruik van de bibliotheek voor hun activiteiten, 
zoals spreekuren, koffietafels, peutermarkt e.d. 

De Bibliotheek heeft maatschappelijke impact. De 
bibliotheek wordt steeds intensiever bezocht. 
Aantrekkelijke inrichting, goede (koffie)voorzieningen 
en vernieuwende activiteiten dragen hieraan bij.  
 
D.m.v. diverse ontmoetingsbijeenkomsten worden 
sociale contacten gestimuleerd. 
 
Er wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om 
in samenwerking met lokale organisaties en inwoners 
een aantrekkelijk activiteitenprogramma te 
ontwikkelen. Streven is minimaal 4 debatten, 15 
lezingen, 8 Van Boek tot Doek avonden, 30 
lunchconcerten, 4 Open podia en 35 tentoonstellingen.  
 
Tevens programmering in de wijken -> met uitbreiding 
naar max. 6 wijken. Hierbij wordt ingespeeld op de 
behoeften in de wijken. Zo worden krachten gebundeld 
en de verankering in de lokale gemeenschap 
geoptimaliseerd. 
 

Aantal activiteiten Ontmoeting 
en debat  
Aantal bezoekers activiteiten  

Kunst & Cultuur 
Op een laagdrempelige 
manier kennis maken met 
kunst en cultuur.  
 

Open podia / concerten. 
Biedt aan lokale (amateur) kunstenaars een podium en/of 
ruimte voor kunstzinnige activiteiten en/of 
tentoonstellingen. 
 

Er wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om 
in samenwerking met lokale organisaties en inwoners 
een aantrekkelijk activiteitenprogramma te 
ontwikkelen.  
 

Aantal activiteiten Kunst en 
cultuur (per discipline) 
Aantal activiteiten Kunst & 
Cultuur in de wijk (per wijk, per 
discipline) en evenementen 



   

 

De kennismakingcursussen 
kunst & cultuur komen bij 
de netwerkorganisatie 
Verwonder om de Hoek te 
liggen (Functie 2). De 
Cultuurpakketten PO 
worden ontsloten via het 
platform Verwonder om de 
Hoekt. 

Programmeert rondom actuele of 
populairwetenschappelijke onderwerpen. 
 
Biedt ruimte voor lokale informatie van non-profit culturele 
organisaties. 
 

Uitbreiding naar max. 6 wijken. Hierbij wordt 
ingespeeld op de behoeften in de wijken. Zo worden 
krachten gebundeld en de verankering in de lokale 
gemeenschap geoptimaliseerd. 

Aantal deelnemers activiteiten 
(per discipline) 
 

 Organiseert structurele activiteiten voor kinderen en 
jongeren in de focuswijken en Stevenshof (budget 
alloceren) -> relatie met functie 2 & 3 

Er wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om 
in samenwerking met lokale organisaties en inwoners 
een aantrekkelijk activiteitenprogramma te 
ontwikkelen. 
 
Uitbreiding naar max. 6 wijken. Hierbij wordt 
ingespeeld op de behoeften in de wijken. Zo worden 
krachten gebundeld en de verankering in de lokale 
gemeenschap geoptimaliseerd. 

Aantal activiteiten Kunst & 
Cultuur in de wijk (per wijk, per 
discipline, per leeftijdscategorie) 
Aantal deelnemers 

 Ondersteuning amateurkunst WAK/CAL  
 
Faciliteert elke twee jaar het amateurkunstfestival in 
samenwerking met partnerorganisaties (gepland in 2022) 

  

 Organisatie Cultuursjop en Kunstshot Evaluatie Cultuursjop en Kunstshot en voorstel vervolg Aantal scholen (VO) 
Aantal leerlingen 

 Ondersteunt het onderwijs bij de binnenschoolse 
cultuureducatie  

 Aantal scholen (PO/VO) 
Aantal VVE 
Aantal leerlingen 
Aantal cultuurpakketten 
Aantal vakleerkrachten 
Aantal getrainde professionals 

 

 
 

Functie 2 & 3 
Cultuur 

Producten & Dienstverlening Resultaatverwachting/ Prestatie-indicator Kengetallen 

Functie 2  
Kennismaken met kunst & 
cultuur (korte 
kennismakingscursussen 
t/m 18 jaar) 

De kennismakingcursussen kunst & cultuur voor 
kinderen en jongeren komen bij Verwonder om de Hoek 
te liggen. Hier kan ook BplusC een beroep op doen. De 
intentie is om de toegang tot het gehele aanbod kunst- 
en cultuureducatie (binnenschools- en buitenschools) te 
ontsluiten via het platform Verwonder om de Hoek  

Het kernteam van Verwonder om de Hoek (BplusC, 
Naturalis en Cultuureducatiegroep) komt met een 
voorstel hoe het aanbod van BplusC vanuit VoH 
gefaciliteerd kan worden (Q2). 

 

Functie 3 Cultuurparticipatie 
/ Amateurkunst (langdurig 
uitoefenen van de 
uitvoerende kunsten) 

De BplusC Muziekschool: 
Biedt een breed, divers en inclusief, aanbod 
muziekonderwijs, waarbij vooral wordt ingezet op 
jongeren tot 21 jaar en samenspel. Technologische en 
didactische ontwikkelingen worden omarmd.   
 

Opstellen en uitvoeren Stappenplan Muziekeducatie 
o.b.v. rapport De Nieuwe Muziekschool Leiden 2022 
(zowel op inhoud als op organisatie) 
 
Opstellen sluitende business case cultuureducatie- en 
participatie voor  
kinderen en volwassenen. 

Aantal activiteiten 
Muziekeducatie  
Aantal leerlingen 
Onderverdeling naar les-vorm 
(individueel en samen 
(groepsgrootte lessen >2 en 



   

 

Geen gesubsidieerde individuele lessen meer is het 
uitgangspunt. De nadruk ligt op samenspel. 
Groepslessen voor cursisten onder de 21 jaar komen in 
aanmerking voor subsidie vanaf 3 cursisten per uur 
(maatwerk: aandacht voor bijzondere instrumenten).  

 
Wervingscampagne om huidige en/of nieuwe 
leerlingen te verleiden zich (opnieuw) in te schrijven 
 
 

samenspel in ensembles of 
bandjes)  
Leeftijd tot 21 jaar en vanaf 21 
jaar 
Aantal leerlingen kleine vakken 
Aantal optredens, uitvoeringen, 
voorspeelavonden 
 

 Er is ruimte en aandacht voor talentontwikkeling van 
kinderen en jongeren onder de 21 jaar. 

 Aantal leerlingen Talentenklas 

 Zet actief in op samenwerkingen met partners. BplusC 
speelt een initiërende stimulerende rol als 
netwerkorganisatie om tot een echt integraal aanbod te 
komen.  

Aantoonbare samenwerking met andere partners. Van 
belang is het betrekken van deskundige stakeholders 
met kennis en ervaring van de verschillende 
doelgroepen die men wil bereiken. 

 

 Overig aanbod, dans & theater, kunst & beeld, 
Volksuniversiteit en volwasseneneducatie, kan BplusC 
blijven aanbieden, maar dan hoofdzakelijk 
kostendekkend. 
De subsidie voor Kunsteducatie wordt ingezet op de 
doelgroepen in de stad. Hieronder verstaan we mensen 
met taal- e.a. achterstanden, kinderen en jongeren in de 
focuswijken en Stevenshof of inwoners die moeite 
hebben om mee te doen aan de samenleving 
bijvoorbeeld door een laag inkomen of een beperking. 
 
BplusC verwijst deze doelgroepen naar het eigen  
aanbod of dat van samenwerkingspartners in de gehele 
stad. 

Opstellen sluitende business case cultuureducatie- en 
participatie voor kinderen en volwassenen. 
 
Aantoonbare samenwerking met andere partners 
 

Aantal activiteiten 
Aantal leerlingen (Dans en 
Theater, Kunst en Beeld)  
Aantal cursisten 
Volksuniversiteit 
(per leeftijdscategorie (<21, 21 
en ouder) 

 Organiseert structurele activiteiten voor kinderen en 
jongeren in de focuswijken en Stevenshof  

Er wordt nadrukkelijk gekeken naar mogelijkheden om 
in samenwerking met lokale organisaties en inwoners 
een aantrekkelijk activiteitenprogramma te 
ontwikkelen.  

Aantal activiteiten per wijk 
Aantal deelnemers per activiteit 

 
 
BplusC geeft in haar verantwoording aan hoe de resultaten in 2022 passen in de resultaten van de voorgaande jaren door inzicht te verschaffen in  

• De trendontwikkeling 2018-2019-2020-2021-2022 

• De gegevens per vestiging 

• En koppelt aan de ontwikkeling haar visie en ambitie



 

 

 

 

Bijlage 2  Jaaragenda subsidie BplusC 2022 

Accounthouder BplusC: Daphne van Essen 

 

 

Januari 

 

 

• Uiterlijk 31 januari door BplusC ondertekende UVOK 2022 retour 

 

Februari 

 

 

• Overleg wethouder/bestuurder/ voorz. RvT BplusC 

• Start input proces Verbindend Cultuurhuis (samenwerking) 

 

 

Maart 

 

 

• Vaststelling stappenplan Muziekeducatie 

• PvE Bibliotheek 

 

 

April 

 

 

• Uiterlijk 1 mei 2022 verzoek BplusC tot subsidievaststelling: inhoudelijk 

en financieel verslag 2021 evenals accountantsverklaring  

 

 

Mei 

 

 

• Overleg wethouder/bestuurder en accounthouder (kennismaking 
nieuwe directeur/bestuurder) 

• Overleg accounthouder: evalueren 2021 en vooruitblikken (o.a. nieuwe 

businesscase jeugd- en volwasseneducatie) 

• Kernteam VoH voorstel cultuurpakketten VoH 

 

 

Juni 

 

 

• Uiterlijk 1 juli 2022: subsidieaanvraag BplusC 2023 ingediend 

• Overleg accounthouder – BplusC en wethouder/bestuurder BplusC 

(o.a. jaarverslaglegging 2021, concept meerjarenbeleidsplan en -

begroting, incl. wijkgerichte aanpak, uitwerking Third Place)  

 

 

Juli 

 

 

• Uiterlijk 1 augustus 2020 vaststelling subsidie 2021 door gemeente 

 

 

Augustus 

 

 

• Uiterlijk 1 september 2022: voortgangsrapportage 2022 

 

September 

 

 

• Bespreken voortgangsrapportage 2022 

 

Oktober 

 

 

• Subsidieaanvraag 2023 en uitgangspunten nieuwe (meerjarige) UVOK 

• Overleg wethouder/bestuurder/ voorz. RvT BplusC (o.a. definitieve 

meerjarenbeleidsplan en- begroting) 

 

 

November 

 

• Opstellen nieuwe UVOK 



 

 

 

 

December 

 

 

• Uiterlijk 31 december 2020: beschikking 2023 gemeente gereed en 

verzonden met nieuwe UVOK  

 

 


