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Wat blijft: uitgangspunten voor samenwerking
➢ makers en culturele organisaties zijn nauw verbonden in een
ecosysteem: lokale verankering met bovenlokale en (inter)nationale
werking
➢ ambitie regioprofiel: het bevorderen van de samenhang en integrale
benadering van de culturele sector in onze regio

➢ betere aansluiting op proces van en inhoudelijke afstemming met
het Rijk en rijkscultuurfondsen
➢ Start bij meerjarige subsidies professionele kunsten
➢ Betreft onderdeel van groter subsidiestelsel in Brabant
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Wat blijft: van … naar

Van: diversiteit in subsidie termijnen, criteria, vorm etc.
Naar:
- 5 aansluitende regelingen
-

twee categorieën aanvragen:
•
Ondersteuning functies die aansluiten bij de nationale
Basisinfrastructuur van het ministerie van OCW
•
Ondersteuning overige activiteiten gericht op het ontwikkelen,
produceren of presenteren van professionele kunsten

-

vierjarige beschikkingen

-

integrale afweging: één adviescommissie
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Aanpassingen in en vaststelling van regelingen
➢ Colleges van B&W en/of gemeenteraden en Gedeputeerde Staten hebben
ingestemd met de op elkaar afgestemde regelingen (laatste besluit op 26
november jl.) Publicaties volgen deze en begin volgende week.
➢ BIS functies
Van 6 naar tenminste 10 BIS instellingen bij OCW
NIEUW BIS-functies: bij de provinciale variant van de regeling is extra ruimte
gecreëerd. Dit betreft de ‘ontwikkelfunctie dans’ en de functie ‘presentatie
podiumkunsten theater en dans’. Deze zijn toegevoegd.

➢ Budgetten en plafonds zijn bekend
NIEUW De definitieve budgetten en subsidieplafonds zijn aangepast: de
provinciale regeling is verruimd, er wordt geïndexeerd.
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Wat blijft: adviescommissie en beoordeling
•

één adviescommissie
▪
Artistieke kwaliteit
▪
Zakelijke kwaliteit
▪
Publiekswerking
▪
Bovenlokaal / regionaal / (inter)nationaal belang in het ecosysteem

•

open sollicitatieprocedure; werving loopt

•

profielbeschrijving en gevraagde expertise leden a.d.h.v. van de inhoudelijke
kennis en deskundigheid en kennis van Brabantse culturele veld

•

lokale én regionale belang wordt geborgd bij selectie leden commissie

•

adviescommissie kent 16 leden plus onafhankelijk voorzitter
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Budgetten

Budgetten definitief

TOTAAL
Indicatie budget
per jaar

Breda

Eindhoven

’s-Hertogenbosch

Tilburg

Provincie

€ 910.000

€ 2.428.750

€ 867.550

€ 1.610.000

€ 5.847.700
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Specifieke functies BIS
FUNCTIE

Gemeente

symfonisch aanbod

Eindhoven

1 instelling, 60%
€ 96.000

Niet via deze regeling.
Op andere wijze subsidie pzn

theatervoorstellingen
opera-aanbod
Presentatie
podiumkunsten muziek

Tilburg

1 instelling, € 510.000

’s-Hertogenbosch

1 instelling € 36.610

1 instelling, 30%, € 356.511
1 instelling, 30%, € 356.511
1 instelling, 30%, € 254.651

Presentatie
podiumkunsten theater
en dans

‘sHertogenbosch

1 instelling € 450.300

1 instelling, 30%, € 254.651

1 instelling, € 160.000
1 instelling, € 81.790

2 instellingen, 30%, € 356.511 per aanvraag

1 instelling, 60%
€ 365.500
1 instelling € 200.000

1 instelling, 30%, € 162.976

jeugdpodiumkunsten < 18 Breda

’s-Hertogenbosch
presentatie beeldende
Eindhoven
kunst internationale
context
Breda
Begeleiding op terrein van
keramiek
Presentatie design in
internationale context

ontwikkeling discipline
textiel
Ontwikkelinstelling dans

Eindhoven

Tilburg

Provincie

1 instelling, 30%, Tussen € 203.720
Niet via deze regeling.
Anderszins subsidie voor
deze functie

1 instelling, 30%, € 254.651

1 instelling, € 600.000

1 instelling, 30%, tussen € 152.790

€

1 instelling, 30%, € 356.511
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Budget categorie niet specifieke functies

Plafond en
financiële
bepalingen

Breda

Eindhoven

’s-Hertogenbosch

Tilburg

Provincie

€ 550.000

€ 1.967.250

€ 298.850

€ 500.000

Tussen € 2.781.708

Max. 60%
specifiek
deelplafond voor
festival kunst &
technologie
(€281.500) en
urban cluster
(€185.750)

30% , €152.790 per
aanvraag
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Wat blijft: planning

Week 3 december

:

publicatie en openstelling regelingen

30 januari 2020

:

indientermijn subsidieverzoeken sluit

februari 2020

:

reflectie van stedelijke regio’s op binnengekomen
aanvragen OCW

februari-juni

:

advies- en besluitvormingstraject BrabantStad

1 januari 2021

:

start nieuwe kunstenplanperiode
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