Collegevoorstel

Onderwerp

Meerjarige projectsubsidie kunst
en cultuur 2021 - 2024

Datum

30 juni 2020

Beslispunten:
1. Het advies van de BACK wat betreft organisaties en/of project die onvoldoende scoorden over te
nemen. Deze organisaties en/of projecten ontvangen geen toekenning van de Meerjarige
projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024.
2. Bij de verdeling van de subsidietoekenningen, rekening te houden met de gevolgen van corona.
3. Het resterende bedrag van € 36.019 uit toepassingsgebied 'Beeldende kunst en vormgeving' over te
hevelen naar de middelen voor Podiumkunsten (mede op advies van de BACK).
4. Voor de organisaties die positief scoorden volgens de BACK, maatwerk toe te passen en per
toepassingsgebied uitgangspunten voor te stellen:
a. Elke organisatie ontvangt niet minder dan wat zij in 2017-2020 ontving.
b. Bij een tekort aan middelen wordt het beschikbare bedrag per toepassingsgebied evenredig
verdeeld naar een % van het aangevraagde subsidiebedrag.
5. De Raadsinformatiebrief vast te stellen.
6. Het collegevoorstel, -besluit en RIB, onder embargo te houden totdat de aanvragers geïnformeerd
zijn middels de beschikkingen. De beschikkingen ontvangen zij (maximaal) 2 weken na
besluitvorming.

Aanleiding
Eens per 4 jaar worden de meerjarige projectsubsidies toegekend. De huidige termijn loopt
eind 2020 af. Net als de vorige periode worden meerjarige aanvragen beoordeeld binnen drie
toepassingsgebieden: Beeldende kunst en vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals
en evenementen. Met aanvragen binnen deze drie toepassingsgebieden werken wij aan een
divers en stevig cultureel klimaat in een aantrekkelijke stad.
Organisaties konden voor 16 maart 2020 aanvragen indienen op basis van de regeling
Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024. De Brede Adviesgroep Cultureel
Klimaat (BACK) heeft als onafhankelijke adviesgroep in opdracht van de gemeente
Amersfoort, net als de vorige perioden, alle aanvragen beoordeeld.
Op basis van een eerste selectie is een aantal aanvragen afgevallen. Bij de aanvragen die
voldoende zijn beoordeeld, blijkt uit het advies van de BACK dat zowel binnen het
toepassingsgebied ‘Culturele festivals en evenementen’ als bij ‘Podiumkunsten’ de
aanvragen het vastgestelde subsidieplafond zou worden overschreden. De BACK heeft dus
op basis van de afwegingscriteria een advies gegeven aan het college.
Het college hecht waarde aan een breed en stevig cultureel klimaat. De huidige corona
crisis treft veel culturele instellingen hard. Op basis van het advies van de BACK en de
huidige situatie, kiest het college er voor om de middelen over de aanvragen met een
voldoende score te verdelen. Hiermee behouden we cultuur voor de stad, en blijft het
fundament stevig om ook na de corona crisis verder te bouwen aan onze ambities.
Concreet betekent dit dat het advies van de BACK wat betreft aanvragen die onvoldoende
scoorden wordt overgenomen. Deze organisaties en/of projecten ontvangen geen
toekenning van de Meerjarige projectsubsidie kunst en cultuur 2021-2024.
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Geen toekenning
Culturele evenementen
Festival Musica Nova
Popronde Amersfoort
Dutch International Tangoweek
MalleJan festival
Gluren bij de buren en Struinen in
de tuinen
Festival Havikconcert

voor de aanvraag
Podiumkunsten
De Luie Honden
De stad speelt
Studio FCG
Theater vooropleiding Amersfoort
Bzzzonder (2)
Cooperatief Plan BCultuurgenerator

Nacht van de Literatuur
Bij de subsidietoekenningen van positief beoordeelde aanvragen wordt rekening gehouden
met de gevolgen en ontwikkelingen van Corona. Dit betekent dat het college er voor kiest
om het resterende bedrag van € 36.019 uit toepassingsgebied 'Beeldende kunst en
vormgeving' over te hevelen naar de andere toepassingsgebieden (op advies van de BACK),
zodat daar extra aanvragen kunnen worden toegekend.
Binnen de toepassingsgebieden 'Culturele evenementen en festivals' en 'Podiumkunsten'
zijn meer aanvragen positief beoordeeld dan waarvoor geld beschikbaar is. Om zoveel
mogelijke mooie initiatieven voor de stad mogelijk te maken passen we maatwerk toe. Dit
betekent dat per toepassingsgebied wordt gerekend op basis van de volgende
uitgangspunten:
a. Elke organisatie ontvangt niet minder dan wat zij in 2017-2020 ontvingen.
b. Bij een tekort aan middelen wordt het beschikbare bedrag per
toepassingsgebied evenredig verdeeld naar een % van het aangevraagde
subsidiebedrag.
De BACK geeft het college ook een aantal algemene adviezen mee. Het college neemt het
algemene deel van het BACK-advies voor kennisgeving aan. Na de zomer volgt een evaluatie
van de huidige regeling.
Er zijn aanvragen die niet passen binnen de subsidieregeling meerjarige subsidie kunst en
cultuur. Deze projecten kunnen echter wel van grote betekenis zijn voor de stad. Vaak
gaat het om “integrale aanvragen” die meerdere beleidsvelden raken zoals sport, cultuur,
onderwijs etc . Vanuit het budget Evenementen wordt geld beschikbaar gesteld om aan
dergelijke projecten uitvoering te geven. Wethouder Evenementen en wethouder Cultuur
gaan in overleg hoe de gemeente dergelijke projecten in de toekomst mogelijk wel kan
ondersteunen.
Beoogd effect
Met de verlening van de meerjarige subsidie wordt de komende vier jaren een gevarieerd
cultureel klimaat in Amersfoort gefaciliteerd op het gebied van Beeldende kunst- en
vormgeving, Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Door de middelen
over meerdere partijen, die positief scoorden volgens de BACK, te verdelen ontvangen
meerdere aanvragers weliswaar minder dan het aangevraagde subsidiebedrag, maar
behouden we een groter en breder cultureel aanbod.
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Beeldende kunst en vormgeving
Plafondbedrag € 124.000
Subsidie
Aanvraag
2017-2020
2021-2024
Stadsgalerij
€ 13.400,00
€ 49.400
LKG de Ploegh
€ 18.981
Kunst in Amersfoort (excl. Schafwagens) € 36.000,00
€ 25.000
Totaal
€ 49.400,00
Toekenning volledig advies BACK
Overheveling naar Podiumkunsten €36.019

€ 93.381

Toekenning
2021-2024
€ 49.400
€ 18.981
€ 20.000
€ 87.981

Podiumkunsten
Plafondbedrag € 140.000
Subsidie
Aanvraag
2017-2020
2021-2024
Kunstbende
€ 4.000
€ 15.000
DudaPavia/laswerk
€ 12.500
€ 50.000
Kosmik
€ 10.475
€ 65.000
Per Expressie (houdt oude bedrag) € 50.000
€ 55.000
Pynarello
€ 17.500
Heer Otto
€ 25.000
Veerensmederij
€ 30.000
Totaal

€ 76.975

€ 257.500

Toekenning
2021-2024
€ 9.305
€ 31.017
€ 40.322
€ 50.000
€ 10.856
€ 15.509
€ 18.610
€ 175.619

toekenning is 62,0% van de aanvraag 2021-2024
beschikbaar bedrag (incl. overheveling Beeldend)€ 175.619

Evenementen die de gemeente financieel ondersteunt, kunnen in aanmerking komen voor
een meerjarige bijdrage van de Provincie.
Argumenten
1. Het BACK-advies vormt de basis voor de subsidietoekenning. In de subsidieregeling
staan regels voor de beoordeling door de BACK. Met dit advies heeft het college
een onafhankelijke en op inhoudelijke argumenten gestoelde beoordeling over de
individuele aanvragen en over het cultureel klimaat als geheel. We volgen het
advies van de BACK op wat betreft de aanvragers en/of onderdelen van projecten
die niet voldoende scoorden.
2. De aanvragen zijn gebaseerd op plannen van voor de Coronatijdperk. Echter, de
gevolgen en ontwikkelingen rondom de coronamaatregelen zijn van grote invloed
op het cultureel veld. Organisaties worden gevraagd te anticiperen op de
coronamaatregelen en het (minder)toegekende subsidiebedrag voor de aanvraag.
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Wij verzoeken hen (indien nodig) met een uitvoerbaar en aangepaste plan te
komen, in overleg met ons.
3. Op advies van de BACK, wordt het resterend bedrag van toepassingsgebied
‘Beeldende kunst en vormgeving’ overgeheveld naar de andere
toepassingsgebieden. Gekozen is om het over te hevelen naar het
toepassingsgebied welke het meest te kort komt ‘Podiumkunsten’.
4. Om een groter en breder cultureel aanbod te behouden en meerdere organisaties
de kans te geven om overeind te blijven, passen we per toepassingsgebied een
andere verdeelsleutel toe voor degenen die positief scoorden volgens de BACK.
(Zie bijlage).
 78,6% van de positief beoordeelde aanvraag voor Culturele festivals en
evenementen
 62,0% van de positief beoordeelde aanvraag voor Podiumkunsten
 100% van de positief beoordeelde aanvraag voor Beeldende kunst en
vormgeving
Kanttekeningen
De verdeling van de toegekende subsidiebedragen zijn niet alleen gebaseerd op de criteria
die genoemd zijn in de subsidieregeling Meerjarige projectsubsidies kunst en cultuur 20212024.
De ingediende plannen die positief scoorden, moeten (indien nodig) aangepast worden op:
1. Huidige ontwikkelingen en gevolgen van de coronamaatregelen.
2. Het (minder) toegekende subsidiebedrag.
Duurzaamheid
De voorgestelde verdeling van het beschikbare subsidiebudget per toepassingsgebied is in
de periode 20201-2024 de basis voor de instandhouding en doorontwikkelingen van een
breed en zo divers mogelijk cultureel klimaat.
Financiën
De Gemeenteraad heeft op 1 oktober 2019 het Cultuurplan Amersfoort 2019-2022
vastgesteld. In het cultuurplan zijn de prioriteiten voor de komende periode bepaald.
Hierbij zijn ook de structurele middelen van € 1 miljoen uit het coalitieakkoord verdeeld.
Als gevolg hiervan is het budget voor de meerjarige subsidies structureel verhoogd met
€ 170.000,- per jaar
Onderwerp

2021

2022

2023

2024

I Kosten en dekking
/ in hoofdstuk /
S programma

Meerjarige subsidies
Cultuur :
Huidig budget
Cultuurplan

472.600
170.000

472.600
170.000

472.600
170.000

472.600
170.000

Hoofdstuk/
S Programma 3.4
S Cultuur

Totaal saldo lasten

642.600

642.600

642.600

642.600

S

Risicoparagraaf
Het is mogelijk dat de organisaties die een aanvraag hebben ingediend, zich niet kunnen
vinden:
in het advies van de BACK
de aangepaste weging voor de toekenning per toepassingsgebied
in de hoogte van het toegekende subsidiebedrag
de afwijzing van hun subsidieaanvraag
In dat geval kunnen zij een bezwaarschift indienen bij het college, binnen zes weken na
ontvangst van de beschikking.
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Communicatieboodschap
Met de verlening van de meerjarige subsidie, stimuleert gemeente Amersfoort een
gevarieerd lokaal cultureel klimaat. Voor een periode van vier jaar kon financiële
ondersteuning worden aangevraagd in de categorieën Beeldende kunst en vormgeving,
Podiumkunsten en Culturele festivals en evenementen. Er zijn 30 aanvragen gedaan. De
onafhankelijke Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat (BACK) beoordeelde de aanvragen en
adviseert het college hierover.
De financiële gevolgen van de coronapandemie op de culturele sector zijn groot. Het
college kiest er daarom voor om de subsidie te verdelen over meer aanvragende partijen.
Zestien organisaties die een positieve beoordeling kregen van de BACK, ontvangen voor de
periode 2021-2024 een subsidie voor culturele activiteiten. Door het totale
subsidiebedrag te verdelen over meerdere partijen krijgen de meeste aanvragers een
lager subsidiebedrag dan waarvoor zij een aanvraag indienden. Maar op deze manier
krijgen meer verschillende aanvragers een meerjarige subsidie, zodat Amersfoort een ruim
en gevarieerd cultureel aanbod behoudt.
Vervolgstappen
Aanvragers worden op de hoogte gebracht van het collegebesluit en ontvangen een
beschikking waarin de subsidie (gedeeltelijk) wordt verleend dan wel afgewezen.
Bijlage(n) :
Advies BACK
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