
 Wat te doen met 44 miljoen. 
 Observaties na een internetpeiling onder cultuurconsumenten 

De VVD vindt dat cultuur vooral van de samenleving moet zijn, en zo min mogelijk van 
de overheid. Omdat de overheid wel heel veel belastinggeld besteedt aan cultuur1, is 
de VVD wel benieuwd hoe de belastingbetaler het budget zou verdelen. De gemeente 
Utrecht gaat de komende jaren 44 miljoen per jaar besteden aan cultuur. Daarom 
hebben we met een internetpeiling de vraag gesteld: wat te doen met 44 miljoen? Een 
aantrekkelijk cultuurklimaat stimuleert sociale cohesie, ontplooiing, welzijn en 
gezondheid en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bewoners en 
bedrijven. Een commissie van deskundigen maakt bij de verdeling van de cultuurgelden 
een integrale afweging tussen de verschillende disciplines. Maar waar geeft de 
Utrechter het geld graag aan uit? 
Graag geven we de resultaten van deze peiling mee aan de commissie. 

Wie deden er mee 
Ongeveer 800 mensen bezochten de website. Bijna 200 vulden de enquête in. Ongeveer 10 deden dat geheel blanco en zijn uit de 
resultaten gehaald.  

Hoe wordt het budget door de deelnemers verdeeld en hoe verhoudt het zich tot het huidige budget 
 

x € 1.000 Muziek Theater en 
dans 

Beeldende kunst Musea en 
erfgoed 

literatuur Film en games Amateurkunst 

huidige verdeling 10.560 10.600 870 8.100 850 225 1.900 

verdeling peiling 9.738 6.858 2.082 8.359 1.294 2.356 2.418 

verschuiving -822 -3.742 1.212 259 444 2.131 518 

 
Ongeveer de helft van de respondenten maakt het budget niet op. In totaal geven ze wel gemiddeld 34 mio uit, ongeveer wat de 
adviescommissie te besteden heeft. We hebben de verdeling procentueel verdeeld over het adviescommissie budget van 33 miljoen. 
De overige 11 miljoen besteedt de gemeente zelf aan diverse incidentele en structurele programma’s en ambtelijke ondersteuning. 
 

                                                 
1
 Rijksoverheid ± 900 miljoen = € 120,- per huishouden. Provincie Utrecht ± 19 miljoen = € 15,- per huishouden. Gemeente Utrecht ± 44 miljoen = € 270,- per huishouden.  

Totaal in 2015 ± € 405,- cultuursubsidie per Utrechts huishouden 



Duiding 
Opvallend is de hogere waardering voor literatuur, film en games en amateurkunst ten koste van vooral theater en dans. 

 
 
In het zonnetje 
De respondenten kregen ook de mogelijkheid een instelling te noemen die echt goed bezig is en gemeentelijke ondersteuning verdient. 
Veel genoemd werd de Willibrordkerk/gemeente (15 keer). Ook meermaals genoemd werden TivoliVredenburg, Kytopia, Het Wilde 
Westen en het ACU. Bijzondere vermeldingen: water in de singels (5 keer), schoolzwemmen, de zorg, FC Utrecht en De Bibliotheek.  
 
Prijs 
De hoofdprijs van het cultuurconvenant is natuurlijk de Utrechtse cultuurconsument. Maar de troostprijs is weggelegd voor vijf door 
loting gekozen bezoekers van deze enquête die met onze cultuurwoordvoerder naar het herfstconcert van het Orkest van Utrecht 
mogen (zondag 15 november, 15:00 uur). 
 
Vervolg 
De VVD zal de resultaten aanbieden aan de wethouder Cultuur, Mw. Jongerius, met het verzoek deze ter kennisname aan te bieden aan 
de adviescommissie voor het cultuurconvenant. 

http://www.orkestvanutrecht.nl/concerten/index.php

