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Alsnog honoreren zes culturele instellingen 

Collegebesluit van 27 oktober 2020 -17 
 

Aanleiding 

Zes culturele instellingen hebben in het kader van de Subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024 Tilburg 
- BrabantStad dit voorjaar een positief advies van de commissie ontvangen, maar kregen geen ondersteuning 
omdat de budgetten bij provincie en gemeente volledig waren besteed.  
 
De gemeenteraad heeft er tijdens het debat en besluitvorming over het cultuurplan (respectievelijk 14 en 21 
september jl.) bij de wethouder op aangedrongen een oplossing te vinden, zodat deze instellingen de komende 
jaren alsnog ondersteuning krijgen om (een deel van) hun plannen uit te kunnen voeren. De raad heeft 
aangegeven voor maatwerkoplossingen open te staan. Dat biedt de ruimte om niet één generieke oplossing te 
vinden, maar per instelling na te gaan hoe deze alsnog ondersteund kan worden. 
 
Ter besluitvorming ligt nu voor het alsnog honoreren van deze instellingen. Door de raad hierover te 
informeren komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om voorafgaand aan de bespreking van de 
programmabegroting 2021 te worden geïnformeerd. 

Beoogd effect/ bestuurlijk kader 

Werken aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat is een van de centrale thema's in de programmabegroting. Met 
cultuur leveren wij hier een bijdrage aan. Dit doen we onder andere door te zorgen voor voldoende artistieke 
en aansprekende culturele activiteiten in Tilburg. 

Besluit 

Het college  
1. Verstrekt ingaande 2021 aan Lustwarande een jaarlijkse subsidie voor twee jaar en aan Sounding Bodies, 

Zwermers, Corpo Maquina, TiLT en Kamerata Zuid een jaarlijkse subsidie voor vier jaar, onder voorbehoud 
van goedkeuring van de Programmabegroting 2021 door de raad. 

2. Informeert de raad over deze subsidiëring met bijgaande raadsbrief. 
 

Argumenten 

1.1. Deze instellingen dragen bij aan de verscheidenheid van het cultuuraanbod in Tilburg 
Voor Sounding Bodies, Zwermers, Corpo Maquina en Kamerate Zuid geldt dat zij de afgelopen jaren vanuit 
cultuur ad hoc ondersteuning hebben ontvangen vanwege het belang voor Tilburg en met de hoop dat zij in de 
gezamenlijke subsidieregeling met de provincie opgenomen zouden worden. Daarnaast gaat het om 
Lustwarande en TiLT die in de periode 2017-2020 zijn opgenomen in onze vierjaren regeling voor 
kunstenaarsinitiatieven en nu een volgende stap hebben gezet door in de provinciaal/gemeentelijk context 
ondersteuning te vragen. 
 
1.2 Onafhankelijke adviescommissie is positief over de ingediende plannen 
In het kader van de gezamenlijke Subsidieregeling Professionele Kunsten 2021-2024 Tilburg – BrabantStad zijn 
eerder 14 Tilburgse culturele instellingen door provincie en/of gemeente gehonoreerd. Ook de zes hierboven 
genoemde instellingen ontvingen een positief advies op basis van de verdelingscriteria van de Subsidieregeling 
Professionele Kunsten 2021-2024 Tilburg/BrabantStad. De Adviescommissie BrabantStad Cultuur bestond uit 
onafhankelijke deskundigen. Op grond van de toegepaste puntenscore belandden deze zes instellingen onder 
de zogenoemde ‘zaaglijn’: wel een positief advies maar geen budget meer beschikbaar. Uit de adviezen spreekt 
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evenwel dat de adviescommissie van mening is dat deze instellingen ondersteuning verdienen en dat het spijtig 
is dat het beschikbare budget hiervoor ontoereikend blijkt te zijn.  
 
1.3 De raad hecht waarde aan het ondersteunen van deze Tilburgse culturele instellingen 
De raad heeft zich er nadrukkelijk over uitgesproken dat hij deze instellingen alsnog gehonoreerd zou willen 
zien. En hij heeft de wethouder opgeroepen hiertoe een uiterste inspanning te doen, waar nodig vanuit 
maatwerk per instelling. Met het alsnog honoreren van deze instellingen wordt aan dit verzoek voldaan. 
 
1.4 Lustwarande en Corpo Maquina passen in het Cofinancieringsfonds 
Lustwarande en Corpo Maquina krijgen respectievelijk voor twee en vier jaar ondersteuning van 
Rijkscultuurfondsen: het Mondriaanfonds en het Fonds Podiumkunsten. Samen realiseren zij zodoende een 
bijdrage vanuit het Rijk van € 620.000,- voor Tilburgse instellingen. Daartegenover staat een bijdrage uit het 
Cofinancieringsfonds die een multiplier oplevert van 1,7. 
 
Bij de Rijkscultuurfondsen is het nodig dat instellingen substantiële bijdragen realiseren uit andere bronnen. En 
wel tot een vrijwel zelfde bedrag als door het Rijksfonds wordt toegezegd. Een bijdrage van de gemeente is 
onontbeerlijk om de financieringsmix te realiseren. 
 
Voor Lustwarande en Corpo Maquina is er aansluiting bij de additionele onttrekkingscriteria van het 
Cofinancieringsfonds omdat er sprake is van een substantieel aandeel gelden van derden. Dit sluit aan op de 
Verruiming van onttrekkingscriteria Cofinancieringsfonds waartoe de raad d.d. 3 juni 2019 heeft besloten.  
 
Bij de begroting voor 2020 heeft het college aan de raad voorgesteld een budget van maximaal € 1 miljoen te 
reserveren in het Cofinancieringsfonds (respectievelijk tweemaal € 500.000 over de jaarschijven 2020 en 2021) 
voor grote bovenlokale culturele projecten in de komende jaren. Dit in vervolg op het budget dat tot en met 
2019 bij de Cultuuralliantie beschikbaar was voor matchingsbijdragen met het provinciale Brabant C fonds. 
Door de corona-pandemie ligt het niet in de verwachting dat er nog nieuwe grote projectaanvragen ontwikkeld 
worden dit jaar; culturele instellingen zijn vooral gericht op het overleven van de coronacrisis. Daarom kiezen 
we ervoor vanuit het Cofinancieringsfonds voor Lustwarande en Corpo Maquina bijdragen beschikbaar te 
stellen. Dit betreft een eenmalige bijdrage voor meerdere jaren vanuit de jaarschijf 2020 voor de 
Cultuuralliantie. Zie het overzicht bij ‘Kosten en dekking’. 
 
1.5 Bijdragen uit verschillende cultuurbudgetten aan Sounding Bodies, Zwermers en Kamerata Zuid zijn mogelijk 
Om deze instellingen te kunnen ondersteunen zetten wij verschillende cultuurbudgetten in. Door deze 
instellingen deels te ondersteunen uit het structureel geworden impulsbudget voor cultuur en deels uit het 
incidentele budget voor nieuwe cultuurambities, wordt voorkomen dat zij – als laatste strohalm – een beroep 
zouden moeten doen op Regeling voor Kunstenaarsinitiatieven 2021-2024. Als dit wel zou moeten, dan geeft 
dit aan de voorkant direct zware druk op het beperkte jaarbudget van ca. € 214.000,- dat in deze regeling 
beschikbaar is. Met als mogelijk gevolg dat daardoor verdringing optreedt voor andere aanvragers die geen 
andere mogelijkheid hebben dan de regeling voor kunstenaarsinitiatieven. Dat vinden wij een ongewenste 
situatie. Door bijdragen uit andere cultuurbudgetten aan deze drie instellingen wordt dit voorkomen. 
 
De inzet uit andere cultuurbudgetten heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld een lager budget voor zichtbaarheid 
cultuur en/of ateliers en oefenruimtes en/of budget voor de samenwerking in BrabantStad-verband.  
Desondanks vinden wij deze ingreep te rechtvaardigen doordat er weliswaar enigszins wordt ingeboet op onze 
oorspronkelijke ambities maar er nu wel continuïteit kan worden geboden in de komende jaren aan deze 
instellingen. Zie verder onder ‘Kosten en dekking’. 
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1.6 Groot helpt klein: budget Bibliotheek Midden-Brabant wordt ingezet voor TiLT 
Bibliotheek Midden-Brabant (BMB) is bereid éénmalig een bedrag van maximaal € 220.000,- beschikbaar te 
stellen ten laste van 2020. Daarmee kan de subsidieverlening aan Tilt de komende vier jaar (2021 t/m 2024) 
worden gedekt, zijnde € 55.000,- prijspeil 2020. Het bedrag is door BMB grotendeels bespaard op niet 
uitgevoerde programmering als gevolg van de Coronacrisis. De rest maakt  BMB éénmalig vrij voor Tilt om het 
voortbestaan van de enige literaire organisatie van Tilburg te borgen. 
 
De bedoeling is om de intentie zo uit te voeren dat het juridisch mag en dat het inhoudelijk en financieel geen 
consequenties heeft voor de reguliere bedrijfsvoering en activiteiten van BMB. Dit scenario is verkend en biedt 
een maatwerkoplossing voor een van de zes instellingen waarvoor de raad aandacht vraagt. 
 
2.1 De raadsbrief voldoet aan het verzoek van de raad voorafgaand aan de begrotingsbespreking te worden 
geïnformeerd. 
Met de hierboven geschetste maatwerkoplossingen  zijn oplossingen gevonden voor ondersteuning van deze 
instellingen zodat zij ingaande 2021 (tenminste een deel van) hun activiteiten kunnen realiseren. Met de 
raadsbrief voldoen we aan het verzoek van de raad om hem over de uitkomsten, oplossingen of 
(on)mogelijkheden te informeren voorafgaand aan de bespreking van de programmabegroting 2021. 

Kosten en dekking 

De oplossing is gevonden in bijdragen uit het Cofinancieringsfonds voor Lustwarande en Corpo Maquina, de 
inzet van verschillende cultuurbudgetten voor Sounding Bodies, Zwermers, Kamerata Zuid, en een bijdrage van 
Bibliotheek Midden-Brabant voor TiLT. 
 
Uitgangspunt voor toe te kennen bedragen  
Bij Lustwarande en TiLT, die reeds ondersteuning ontvangen in het kader van de Kunstenaarsinitiatieven 2017-
2020, is het uitgangspunt dat bij de toe te kennen bijdrage wordt uitgegaan van de budgetten die zij in die 
periode ontvingen, op basis van het prijspeil 2020. Een hoger bedrag voor nieuwe ambities is niet mogelijk.  
 
Bij Sounding Bodies, Zwermers, Corpo Maquina en Kamerata Zuid vormt het aangevraagde bedrag bij de 
gemeente in het kader van de Regeling Professionele Kunsten 2021-2024 Tilburg - BrabantStad het 
uitgangspunt.  
 
Overzicht toe te kennen bedragen 
Onderstaand overzicht brengt in beeld welke bijdragen aan welke instellingen en vanuit welk budget of welke 
budgetten worden toegekend: 
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Vervolg 
 
- De betreffende instellingen worden mondeling geïnformeerd over de oplossingsrichtingen die door het 

college zijn gekozen, waarbij het voorbehoud geldt dat deze oplossing afhankelijk is van de instemming 
met de programmabegroting 2021 door de raad. 

- Het Afdelingshoofd Sociaal zal de subsidiebeschikkingen namens het college ondertekenen. 
 

Bijlagen 

Raadsbrief Alsnog honoreren zes culturele instellingen 
 
 
 
 
 

Portefeuillehouder: Wethouder Hendrickx 
Behandelend ambtenaar: Martin van Ginkel, telefoon 14 013  


