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Cultura is “het centrum voor kunst en cultuur in Ede en omgeving”, zoals op hun website 
staat. Je kunt hier onder andere terecht voor muziek, dans, theater en de bibliotheek. De 
Rekenkamercommissie (RKC) Ede heeft onderzocht wat het financiële perspectief van 
Stichting Cultura is. Concreet gaat het om de vraag of de continuïteit van Cultura zeker is 
gesteld met het extra geld van de gemeente. 
 
Geldproblemen 
Cultura heeft sinds de fusie moeite de eindjes aan elkaar te knopen. Dit heeft deels te maken met 
problemen die de nieuwe stichting erfde van voorgangers. Cultura heeft samen met de gemeente 
haar best gedaan om de financiën weer gezond te maken. Daarbij zijn echter niet alle aanbevelingen 
uit het rapport Kunstgreep opgevolgd, terwijl de gemeenteraad deze wel had meegegeven als kader. 
Het blijft voor Cultura lastig om rond te komen, zeker als het gaat om de kosten die gemaakt worden 
voor het gebruik (o.a. het gebouw, de energie, het onderhoud, de administratie).  
 
Rol van de gemeente 
Uit het onderzoek van de RKC blijkt dat de gemeente met het oog op het verleden en de toekomst 
steeds heeft meegedacht met Cultura en ook op verschillende manieren heeft geholpen om de 
stichting weer financieel gezond te maken. Wel constateert de RKC dat het volledig overdragen van 
het gebouw misschien niet de beste keuze was. De gemeente heeft daardoor geen (directe) invloed 
meer op het gebouw. Daarnaast vormt de wankele financiële situatie van Cultura een risico voor de 
gemeente. Volgens de RKC is de situatie van Cultura verbeterd, maar is er nog steeds geen goede 
basis, ook niet met het extra geld dat de gemeente in Cultura stopt. 
 
Ruimte voor verbetering 
De RKC geeft een aantal adviezen om de (financiële) situatie van Cultura te verbeteren. Allereerst 
moet er strenger toezicht komen door extra goed te letten op de begrotingen en  
verantwoordingsdocumenten. Daarnaast raadt de RKC aan om meer invloed over het gebouw te 
krijgen en alsnog invulling te geven aan de aanbevelingen die niet zijn opgepakt (onder andere uit 
het rapport Kunstgreep).  
 
Wilt u meer weten? 
Bent u na het lezen van deze korte versie benieuwd wat er nog meer in het rapport Kunst en 
vliegwerk staat? Bekijk dan het rapport op 
https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/ 
 
 

.  
 

Mei 2009 
 

Kunst en vliegwerk: Stichting Cultura 
 
 

https://gemeenteraad.ede.nl/rekenkamercommissie/rapporten/

