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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
de toekenning van de subsidies in het kader van de Subsidieregeling hedendaags
cultuur Noord-Brabant, paragraaf 1, Professionele kunsten 2021-2024.

Aanleiding
In juni en september 2019 bent u middels een statenmededeling en
themabijeenkomst op de hoogte gebracht van deze subsidieregeling.
Op 3 december 2019 is de Subsidieregeling hedendaagse cultuur paragraaf 1
opengesteld. Tot en met 30 januari konden culturele instellingen een subsidie
aanvragen voor de periode 2021-2024. Er hebben 82 Brabantse culturele instellingen
gebruik gemaakt van die mogelijkheid. De integrale adviescommissie BrabantStad
Cultuur heeft de aanvragen van advies voorzien op basis van de bepalingen uit de
subsidieregeling. Op basis van dit advies en het subsidieplafond hebben wij besloten
39 culturele instellingen in Brabant samen 23 miljoen euro subsidie te verlenen. De
mogelijkheid om via de provinciale regeling subsidie aan te vragen liep parallel aan
de (BrabantStad-) subsidieregelingen van de samenwerkende Brabantse gemeenten
Eindhoven, Tilburg, ’s-Hertogenbosch en Breda.
De provincie en de gemeenten werken samen aan een krachtige culturele
basisinfrastructuur in Brabant. Gezamenlijk bieden zij een aantal organisaties met
een (boven)regionale functie voor de professionele kunsten de mogelijkheid langjarig
activiteiten te realiseren. Hierdoor zorgen deze instellingen voor een basis van het
culturele leven in heel Brabant en verbinden zij zich aan de Brabantse samenleving
én aan de maatschappelijke opgaven die hier actueel zijn.

Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie Noord-Brabant
hebben deze keer voor het eerst gewerkt met op elkaar afgestemde meerjarige
subsidieregelingen met één aanvraagprocedure en een integrale beoordeling door
de Adviescommissie BrabantStad Cultuur. Dit is een van de instrumenten die horen
bij het Regioprofiel ‘BrabantStad maakt het’ dat eind 2018
aan minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) is
aangeboden.
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Bevoegdheid
Provinciale Staten hebben in het kader van hun budgetrecht middelen via de
begroting 2020 e.v. beschikbaar gesteld voor het programma Cultuur. Gedeputeerde
Staten hebben op 19 november 2019 de Subsidieregeling hedendaagse cultuur
vastgesteld en hebben na de beoordeling door de provinciale adviescommissie de
verdeling van de subsidie aan de culturele instellingen vastgesteld.

Kernboodschap
Door dit GS besluit worden de komende jaren geselecteerde culturele instellingen
voorzien van een provinciale subsidie waardoor zij hun werkplannen kunnen uitvoeren.
Deze culturele instellingen zorgen voor een basis van het culturele leven in Brabant
en verbinden zij zich aan de Brabantse samenleving én aan de maatschappelijke
opgaven die hier actueel zijn.
Het huidige provinciale cultuurbeleid loopt tot en met 2020. Op dit moment wordt
gewerkt aan een nieuw beleidskader voor vrije tijd, cultuur en sport waarin een –
eventueel aangepaste – professionele kunstenregeling ook een plaats krijgt. In lijn
met het huidige beleid en vooruitlopend op dit nieuwe beleidskader hebben wij de
uitvoering van de subsidieregeling Hedendaagse cultuur gecontinueerd. Hiermee
sluiten wij aan op de kunstenplanperiode van het rijk en de financiering die daarmee
gemoeid is. Zo geven wij bovendien tijdig en meerjarig zekerheid aan de Brabantse
professionele kunstinstellingen in 2021 en volgende.

Consequenties
1. De volgende culturele instellingen krijgen een provinciale subsidie voor de
(kunstenplanperiode) 2021-2024:
Theaterfestival Boulevard

Theater Artemis

November Music

DansBrabant
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De Stilte

Paul van Kemenade

MU
Dutch Design Foundation

STRP
´s Hertogenbosch Muziekstad / IVC

Mommerskwartier TextielLab

Schippers&VanGucht

EKCW

Wobby.Club

Het Zuidelijk Toneel
Opera Zuid

Cinecitta BV

Breda Photo

LeineRoebana

Poppodium 013 Roadburn

Ensemble VONK

This is not a show

House of Nouws

Playgrounds

Briantelli / Festival Circolo

Rugged Solutions

Powered by TINC

TROMP Muziek Biënnale

Beeldenstorm – MAKE

Panama Pictures

Bosch Parade

Festival Cement

So What’s Next

Club Solo

Van GoghGalerie&Gastatelier
Emoves U.A.

Matzer

Datum

BRIK

De Link

2.

De regeling is ruim overvraagd waardoor ook een aantal instellingen ondanks
een goede beoordeling toch geen subsidie krijgen.

Europese en internationale zaken
n.v.t.
Communicatie
Over het besluit tot verdeling van de subsidie zal actief worden gecommuniceerd. Op
de Brabant.nl site wordt de verdeling van de subsidies openbaar gemaakt. Ook wordt
de pers actief benaderd over het besluit van de verdeling van de subsidies. Voordat
er via de brabant.nl site de verdeling openbaar wordt worden alle aanvragers
geïnformeerd over het al of niet honoreren van hun aanvraag.
Vervolg
De culturele instellingen die een subsidie in de periode 2021-2024 hebben
aangevraagd worden geïnformeerd over dit besluit en ontvangen een
subsidiebeschikking.
Bijlagen
- advies van de adviescommissie BrabantStad Cultuur
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de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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Programmamanager: de heer A. Doedens, (06) 55 68 65 01, adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer H.A.M. van Kessel, (06) 52 79 40 12, hvkessel@brabant.nl.
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