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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
De bevindingen en conclusies van de evaluatie “Impulsgelden: stimulans voor de
cultuursector” van bureau Berenschot over het provinciale
Impulsgeldenprogramma en hoe wij met de resultaten van deze evaluatie
omgaan. Voor de bevindingen van de onderzoekers verwijzen we naar de
bijlage; op pag. 3/4 vindt u de samenvatting. Kort samengevat: Berenschot
concludeert dat het programma Impulsgelden bijdraagt aan duurzame
versterking van het Brabantse cultuursysteem en dat in de huidige en toekomstige
omstandigheden stimuleren van ontwikkeling, vernieuwing en professionalisering
van de sector van blijvend belang is, in het bijzonder met betrekking tot jonge
makers en nieuwe initiatieven.
Langs deze weg informeert het College uw Staten tevens dat het op basis van
deze evaluatie en in afwachting van een door u vast te stellen beleidskader voor
Vrije Tijd, Cultuur en Sport heeft besloten om het Impulsgeldenprogramma in
2021 met de daarvoor meerjarig beschikbare middelen te continueren.
Aanleiding
Ter voorbereiding van een nieuw beleidskader is in maart - juli 2020 een
evaluatie uitgevoerd. Als input voor toekomstige beleidskeuzes heeft bureau
Berenschot opdracht gekregen om het Impulsgeldenprogramma te evalueren:
heeft het Impulsgeldenprogramma zoals beoogd een impuls gegeven aan de
duurzame ontwikkeling van het Brabantse cultuursysteem? En welke leerpunten
zijn er voor de toekomst te trekken uit de uitvoering van de Impulsgelden 2013 –
2019?

Bevoegdheid
Het besluit om in afwachting van het nieuw vast te stellen beleidskader het
Impulsgeldenprogramma 2021 te continueren en daarvoor de meerjarig op de
begroting beschikbare middelen in te zetten, is binnen het mandaat van GS.
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Kernboodschap
De kernboodschap uit het rapport luidt:

“Berenschot heeft de vier beoogde effecten van het programma Impulsgelden
onderzocht. Wij [de onderzoekers] concluderen dat deze effecten in meer of
mindere mate worden gerealiseerd, mede afhankelijk van het plan van de
aanvrager. Daarmee draagt het programma daadwerkelijk bij aan het
duurzaam versterken van het Brabants cultuursysteem:
1.
2.
3.
4.
5.

Het programma Impulsgelden realiseert de beoogde effecten in behoorlijke
mate
Impulsgelden nemen wat betreft output een belangrijke plek in binnen de
provinciale cultuurfinanciering
De uitvoering van het programma door Kunstloc Brabant is in orde
Er is enige kritiek op het beoordelingsproces maar er zijn ook goede
drempels
Het programma Impulsgelden voorziet zeker in toekomstige behoeften en
noden

Finale aanbevelingen: continueer het programma Impulsgelden en kort niet op
het budget hiervan
Wij concluderen dat het programma Impulsgelden en in het bijzonder de
projectfinanciering een belangrijke plaats innemen in de financiering door de
provincie en bijdragen aan duurzame versterking van het Brabantse
cultuursysteem. Wij concluderen dat de doelen en de uitvoering niet hoeven te
worden bijgesteld. Om het programma Impulsgelden te vervolgen en de output
op niveau te houden zal opnieuw budget moeten worden vrijgemaakt. Een
substantiële verlaging van het budget zal de aantrekkelijkheid en het gebruik
van het programma sterk doen afnemen en dit kan er ook toe leiden dat
aanvragers met betekenisvolle initiatieven een zodanig lage succeskans ervaren
dat zij geen aanvragen meer doen en het programma niet meer van betekenis
is. Wij bevelen de provincie aan, gezien de effectiviteit van het programma, de
output en de uitvoering, het programma te vervolgen met een minimaal
gelijkblijvend jaarlijks budget.” Rapport Berenschot (pag. 3-4)
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Consequenties
Het College heeft in afwachting van het nieuw vast te stellen beleidskader voor
Vrije Tijd, Cultuur en Sport alvast besloten om IG in 2021 te continueren, om
daarmee de continuïteit te borgen. Want de Impulsgelden die zijn gestart in
2013, hebben zich sindsdien ontwikkeld tot een uniek instrument dat de
afgelopen jaren een dominante plek heeft ingenomen in kunst en cultuur in
Brabant, zo blijkt ook uit de evaluatie. In de overweging om alvast nu te
besluiten tot het continueren ervan, is meegenomen dat IG enig perspectief
bieden aan een sector die flink door corona getroffen wordt.
Het College stelt vanaf 2021 voor IG de middelen beschikbaar die hiervoor
meerjarig op de provinciale begroting zijn gereserveerd. Dit is ongeveer de helft
van het budget ten opzichte van hetgeen beschikbaar was op basis van het
Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 – 2020, want in deze periode is met de
inzet van bestuursakkoordmiddelen een extra inzet van €1,3mln per jaar
gepleegd.
Om zoveel mogelijk partijen te kunnen helpen, zijn enkele aanpassingen in de
regeling doorgevoerd. Zo zijn de meerjarig door de provincie ondersteunde
instellingen uitgesloten van een Impulsgeldenaanvraag, worden partijen die een
Impulsgeldensubsidie hebben ontvangen voor de daaropvolgende 2 jaren
uitgesloten van een aanvraag, is het bedrag waarvoor subsidie kan worden
aangevraagd gemaximeerd tot €50.0001 en komt de Makersregeling2,
onderdeel van IG waarmee gemeenten worden ondersteund, te vervallen.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
Het College informeert Kunstloc Brabant over de wijzigingen in de uitvoering
van de Impulsgelden vanaf 2021 alsmede de gemeenten die deelnemen aan de
Makersregeling over de beëindiging ervan. Daarnaast communiceert de
provincie actief over de wijzigingen via een persbericht en via brabant.nl.
Kunstloc Brabant zal als onderdeel van de uitvoering vervolgens het veld
informeren.

1
Berenschot concludeert dat IG in het bijzonder voor jonge makers en nieuwe initiatieven van grote
betekenis is; voor deze groep geldt dat zij zonder deze middelen de stap voorwaarts vaak niet
zouden hebben kunnen of durven maken. En blijkens de huidige praktijk zijn dit voornamelijk
aanvragen < €50.000. Berenschot concludeert in haar onderzoek tevens dat de output van IG het
grootst is bij die aanvragen waarvoor geldt dat de bijdrage vanuit IG bepalend is voor doorgang
van het plan.
2
De Makersregeling is in 2018 toegevoegd aan het Impulsgeldenprogramma. Het is ontstaan uit
overleg met de B5 waarin werd geconstateerd dat de toen bestaande Impulsgeldenregeling alleen
ondersteuningsmogelijkheden bood aan rechtspersonen en niet aan individuele kunstenaars.
De regeling was opgezet als een matchingsregeling, bedoeld enerzijds om de grote steden meer
financiële armslag te bieden in hun ondersteuning van ontwikkelinitiatieven van individuele makers en
anderzijds om Brabantse gemeenten die op dit punt nog geen beleid voeren een stimulans en
uitnodiging te bieden om dit te gaan doen.
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Vervolg
Het College heeft Kunstloc Brabant gemandateerd om de regeling namens haar
uit te voeren. De middelen zullen vanaf 2021 jaarlijks in één tranche
beschikbaar worden gesteld.
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Bijlage
Evaluatierapport “Impulsgelden: stimulans voor de cultuursector” - Berenschot

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A. Doedens, (06) 55 68 65 01,
adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw H.L.A. Duenk, (06) 55 68 65 92,
hduenk@brabant.nl.
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