BIS aanvragen 2017-2020
Stichting Cultuur Eindhoven heeft op 31 mei subsidieaanvragen voor de invulling van BIS functies in de periode 20172020 ontvangen. De aanvragen worden voorgelegd aan Cultuurraad die eind augustus het advies zal uitbrengen. Het
advies en activiteitenplannen van alle BIS instellingen worden eind augustus gepubliceerd op onze website.

Overzicht van aanvragen
In totaal zijn 10 aanvragen ontvangen. Bij twee aanvragers zijn bijzonderheden te vermelden:
-

Muziekgebouw heeft zich, gelet op de bijzondere omstandigheden waar de organisatie in verkeert, beperkt tot
een subsidieaanvraag voor 2017 met het verzoek om voor de periode 2018-2020 een bedrag te reserveren
waarvoor Muziekgebouw op een later moment de aanvraag zal indienen. Bij de aanvraag voor 2017 is door
Muziekgebouw een begroting ingediend met een exploitatietekort. Voordat Cultuur Eindhoven in het najaar na
het advies van Cultuurraad de subsidiebeschikking voor 2017 kan vaststellen, dient het Muziekgebouw een
sluitende begroting voor te leggen.

-

CKE geeft in de aanvraag aan dat het beter voor de stad is als Cultuur Station als onafhankelijke makelaar
tussen onderwijs en cultuur aanbieders, op termijn onafhankelijk van het CKE wordt gepositioneerd. CKE zal
de activiteiten van Cultuurstation tot eind schooljaar 2016/2017 blijven uitvoeren. Het deelbudget voor
Cultuurstation vanaf september 2017 tot eind december 2020 is niet meegenomen in de aanvraag van CKE.
Cultuur Eindhoven zal na het advies van Cultuurraad verdere stappen ondernemen om de
bemiddelingsfunctie met ingang van het schooljaar 2017/2018 op passende wijze in te laten vullen. Het
benodigde bedrag wordt gereserveerd binnen het subsidiebudget voor BIS functies 2017-2020.

Poppodium
Concertzaal
Filmhuis / Vlakke vloer theater
Bibliotheek
Festival nieuwe media
Stadsschouwburg*
Presentatie-instelling hybride kunst
Stedelijk cultuurhistorisch museum
Urban Cluster
Huis voor amateurkunst en cultuureducatie
Waarvan ondersteuning amateurkunst
Totaal
Subsidieplafond BIS conform subsidieregeling (art.5 lid 1)
Overvraagd

Referentie:
subsidie 2016
(één jaar)
€
924.060
€ 4.438.472
€
699.637
€ 3.376.047
€
173.145
€ 3.156.071
€
363.500
€
724.700
€
€ 4.331.925
€
384.000
€ 18.187.557

Totaal
aangevraagd
2017-2020
(vier jaar)
€ 4.036.942
€ 18.153.888
€ 2.465.787
€ 14.018.000
€ 1.120.000
€ 12.624.284
€ 1.400.000
€ 2.942.400
€
940.000
€ 15.103.978
€ 1.536.000
€ 72.805.279
€ 69.771.374
€ -3.033.905

* Waar een aantal culturele instellingen minder subsidie aanvraagt als bijdrage aan de solidariteitskorting biedt
Parktheater de garantie om een bedrag van 400.000,- Euro na afloop van de subsidieperiode terug te betalen aan
Cultuur Eindhoven.

Eindhoven, 22 juni 2016

