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 Betreft: uw advisering PLUS-regeling maart 2017   

 

 

Geachte voorzitter, beste Marc, 

 

1 maart jongstleden verstreek de eerste deadline dit jaar om subsidie aan te 

vragen bij Cultuur Eindhoven voor een project in de PLUS-regeling (onderdeel 

van de Subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020).  

Ik heb in totaal 25 aanvragen ontvangen. Daarvan zijn er 11 nieuw als 

subsidieaanvrager. Bovendien heeft de stichting CultuurStation een aanvraag 

ingediend voor de invulling van de bemiddelingsfunctie onderwijs- en 

cultuuraanbieders in de BasisInfrastructuur. 

 

Ik verzoek de Cultuurraad een advies uit te brengen binnen het kader van de 

subsidieregeling en het beschikbare budget. Het subsidieplafond voor de 

PLUS-projecten in deze ronde is € 200.000,-. Voor de bemiddelingsfunctie 

onderwijs- en cultuuraanbieders is voor de periode 2017-2020 € 1.220.000,- 

beschikbaar. 

 

Bij de beoordeling vraag ik speciaal aandacht voor de volgende punten: 

 

- Cultuur Eindhoven streeft naar een divers en samenhangend aanbod in de 

stad. Een belangrijk uitgangspunt van de PLUS-regeling is dan ook dat het 

ruimte geeft aan initiatieven die aanvullend zijn op het bestaande aanbod en 

zich onderscheiden van reeds gesubsidieerde activiteiten. Ik verzoek u daar in 

een integrale afweging rekening mee te houden. 

 

- In de Cultuurbrief 2017-2020 is ruimte voor nieuw publiek expliciet genoemd 

als een speerpunt in het cultuurbeleid. Bij de projectaanvragen in deze ronde 

zijn twee projecten die zich specifiek richten op publieksontwikkeling.  Deze 

projecten kunnen een impuls voor het publieksbereik in het algemeen  in 

Eindhoven betekenen.  
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Daarom vraag ik de Cultuurraad bij deze projecten in het bijzonder te letten op 

de algemene kwaliteit van de aanvraag en de artistieke kwaliteit van culturele 

sector in de stad in het algemeen als uitgangspunt mee te wegen. 

 

- Ik verzoek de Cultuurraad om bij advisering de haalbaarheid van projecten 

voorop te stellen door bijvoorbeeld de mate van co-financiering, stevigheid 

van samenwerking en/of afspraken over afname nadrukkelijk te toetsen. 

Cultuur Eindhoven streeft ernaar dat projecten bij positief advies zowel 

organisatorisch als financieel  daadwerkelijk, in overeenstemming met de 

aanvraag uitgevoerd kunnen worden.   

 

Ten slotte wens ik u veel succes met uw advieswerkzaamheden. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Tanja Mlaker   

Directeur-bestuurder  


