
 
 

Overzicht subsidieverdeling 2017 

 

 

In 2017 werd de BIS aangevuld met een 

‘bemiddelingsfunctie onderwijs en 

cultuuraanbieders’. In mei 2017 is voor het 

tweede deel van 2017 hiervoor beschikt 

aan Stichting CultuurStation, daarmee 

wordt de afdeling CultuurStation van het 

Centrum voor de Kunsten (CKE) met 

ingang van 1 augustus 2017 op een 

zelfstandige, onafhankelijke manier 

voortgezet. Hiermee wordt het advies van 

de Cultuurraad van 30 augustus 2016 over 

de BIS-functie Cultuureducatie opgevolgd.  

 

 

In 2017 krijgen 10 instellingen een BIS-subsidie van Cultuur Eindhoven. Voor de functie van concertzaal verstrekt 

Cultuur Eindhoven een subsidie in mandaat van de gemeente Eindhoven. Aan deze 11 instellingen is inclusief 

1,5% indexering een totaal bedrag van € 18.333.644 beschikt voor 2017. Hierboven staat de verdeling van het 

budget over de instellingen. 

 

Binnen de PLUS-regeling werd in totaal voor een bedrag van € 4.830.022 aangevraagd. Hiermee was het 

subsidieplafond iedere ronde ruim overvraagd.  

 

In totaal kwamen er 101 aanvragen binnen, 

waarvan 43 PLUS-programma aanvragen en 

58 PLUS-project aanvragen. Hiervan werd 

aan 29 instellingen een programmasubsidie 

verstrekt voor een totaal van € 2.282.421. Er 

werden 27 project subsidies gehonoreerd 

voor een totaal van € 440.436. Op 1 januari 

2017 werd het Snelgeldfonds opengesteld. 

Hiervoor was een budget van  

€ 40.000  beschikbaar. Op 19 januari was 

het budget uitgeput. Op dat moment waren 

er 30 aanvragen ingediend waarvan er 16 

zijn toegekend.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- Verdeling van het budget 

De verdeling van het totaal budget per regeling in 2017 is als volgt:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor 2017 is er eenmalig een bedrag van €500.000 beschikbaar gesteld aan Cultuur Eindhoven door het college 

van B&W. Dit bedrag is in zijn geheel aangewend voor de invulling van de PLUS-programma’s in 2017. Dit om 

het in de periode 2017-2020 beschikbare budget stabiel te houden en zowel de continuïteit van succesvolle 

bestaande initiatieven te 

borgen als ruimte te bieden aan 

nieuwe initiatieven. De BIS 

gaat van een totaalbedrag van 

€ 18.336.194 in 2017 naar  

€ 17.453.058 in 2020, wat een 

absolute daling van € 883.136 

betekent. Dit bedrag zal ten 

goede komen aan de PLUS-

regeling. Door de eenmalige 

extra middelen in 2017 blijft het 

budget relatief stabiel. 
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 Inclusief gelabelde subsidie Muziekgebouw Eindhoven € 4.469.000. 

2 Waaronder gelabelde subsidies voor een totaalbedrag van € 591.067. Gilden voor € 13.500 en Eindhoven Cultuurprijs voor € 15.000.  

Regeling Totaal bedrag 2017 

BIS
1
 € 18.333.644 

PLUS-programma’s € 2.282.421 

PLUS-projecten € 440.436 

Snelgeld € 40.000 

Overig 
2
 € 619.567 

Totaal € 21.716.068 



 
 

In de grafiek is de 

verhouding van alleen het 

BIS-budget en PLUS-budget 

weergegeven. Van de 

gehonoreerde PLUS- 

aanvragen zijn er 15 

aanvragen voor twee jaar en 

3 aanvragen voor vier jaar 

gehonoreerd.  

 

 

 

 

 

 

- Verdeling over de disciplines 

Binnen de PLUS-regeling werd het 

grootste aantal aanvragen (18) 

gedaan op het gebied van 

creatieve industrie. Hiervan werden 

er 12 gehonoreerd. Dans was met 

twee aanvragen de kleinste 

discipline, hiervan werd er één 

gehonoreerd. Binnen de discipline 

muziek werd met een totaalbedrag 

van € 1.925.754 het meeste geld 

aangevraagd waarvan voor een 

totaal bedrag van € 824.307 werd 

gehonoreerd. In onderstaande 

tabel staat weergegeven hoe de 

verdeling van het budget is over de 

disciplines. 

 

Opvallend is dat veel instellingen op 

meerdere programmalijnen aanvragen 

en zelden de focus op één 

programmalijn leggen. Van de 29 

gehonoreerde PLUS-programma 

aanvragen werd er door 24 

aangevraagd op de programmalijn 

bijzondere programma’s en producties, 

18 aanvragen op co-creatie en 

domeinoverschrijding, 20 aanvragen op 

talentontwikkeling en 

productiefaciliteiten en 14 aanvragen op 

cultuureducatie en bijzonder 

vrijetijdsaanbod.  

 

 Programma’s Projecten Totaal 

Erfgoed € 13.500 € 5.000 € 18.500 

Dans € 50.000   € 50.000 

Muziek € 767.807 € 56.500  € 824.307 

Theater € 260.000 € 60.500 € 320.500 

Beeldende kunst € 370.000 € 50.000 € 420.000 

Film € 80.000 € 29.500 € 109.500 

Letteren € 27.500 € 27.500 € 55.000 

Creatieve industrie € 452.500 € 122.950 € 575.450 

Bovensectoraal  € 40.000 € 40.000 

Urban  € 261.114 € 48.486 € 309.600 



 
- Talentontwikkeling en productiefaciliteiten 

Binnen deze programmalijn wordt gekeken 

naar het aantal personen dat via 

talentontwikkelingsprogramma’s of door 

middel van productiefaciliteiten wordt 

ondersteund. De prognose is dat het binnen 

het aantal gehonoreerde aanvragen in 2017 

3.266 personen betreft. Een belangrijk deel 

daarvan (2.500) betreffen personen die 

gebruik maken van de faciliteiten die PopEi 

aanbiedt. Hiervan gaat het voor 3.061 

personen over een periode van minder dan 6 

maanden, inclusief 90 bij BIS-instellingen. 

Voor de overige 205 heeft het betrekking tot 

een periode van meer dan 6 maanden, 

inclusief 19 bij BIS-instellingen.   

 

 

- Nieuwe aanvragers 

Een nieuwe aanvrager is een 

instelling die sinds 2016
3
 geen 

middelen ontvangt uit het cultuur- 

of evenementen budget van de 

gemeente Eindhoven. Van de 

totaal 101 aanvragen binnen de 

plusregeling waren er 45 nieuwe 

aanvragers, waarvan 14 nieuwe 

PLUS-programma’s en 31 nieuwe 

PLUS-projecten.  

Van de programma aanvragen werden minder nieuwe aanvragers gehonoreerd, 36% ten opzichte van 83% 

bestaande aanvragers. Bij de PLUS-projecten lag dit verschil veel dichter bij elkaar van de in totaal 58 aanvragen 

werd 52% van bestaande aanvragers en 42% van de nieuwe aanvragers gehonoreerd. Bij de PLUS-projecten 

ging meer dan de helft van het budget naar nieuwe aanvragers. Bij de PLUS-programma’s was dit slechts 9%. 

Nieuwe gehonoreerde programma’s waren op het gebied van creatieve industrie: BioArt Laboratories, Dutch 

Invertuals en Tante Netty, binnen de discipline letteren werd Watershed gehonoreerd en als muziekfestival werd 

Cross-Linx als nieuwkomer gehonoreerd. Binnen de PLUS-projecten waren de gehonoreerde nieuwe aanvragers 

gelijkmatig verdeeld over de disciplines. 
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 Sinds 2012 zijn de instellingen in Cultuur Totaal hetzelfde (evenementen & intensiveringsmiljoen). 

  
 Aantal 
gehonoreerd Bedrag gehonoreerd 

Aantal 
afgewezen 

Programma  bestaande 
aanvrager 24  €           2.082.421  5 

Programma nieuwe 
aanvrager 5  €              200.000  9 

Projecten  bestaande 
aanvrager 14  €              216.950  13 

Projecten nieuwe 
aanvrager 13  €              223.486  18 


