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MEMO    

 

 

Voor u ligt een leeswijzer met toelichting over wijzigingen in de concept-

Cultuurbrief 2021-2024 naar aanleiding van de meningsvormende 

vergadering van 24 september jl. De opmerkingen die gemaakt tijdens deze 

vergadering hebben geleid tot aanpassingen in de concept-Cultuurbrief. Deze 

leeswijzer dient ertoe om u eenvoudig langs de belangrijkste wijzigingen te 

gidsen. 

 

* Onder het kopje ‘Toegankelijke afgestemde meerjarige subsidieregeling’ is 

op pag. 13 de tekst over de Adviescommissie BrabantStad aangevuld en 

wordt de rol van de Eindhovense Cultuurraad toegelicht. 

 

* Onder het kopje ‘Participatie en inclusiviteit’ op pag. 15 is actuele informatie 

opgenomen over het proces m.b.t. de landelijke matchingsregeling voor 

cultuurparticipatie. 

 

* Ten behoeve van het hoofdstuk over Urban op pag. 29-30 heeft een gesprek 

met stakeholders plaatsgevonden en is, mede op basis van de 

beraadslagingen in uw commissie, de tekst op diverse plaatsen aangepast. 

Toegelicht wordt hoe de rol van urban culture in de stad is gegroeid, de 

samenhang tussen gesubsidieerde urban organisaties, welke mogelijkheden 

de verbouwing van Area 51 in 2020 biedt en hoe we de positie van Eindhoven 

als urban hotspot voor de toekomst het beste kunnen borgen in het 

subsidiestelsel.  
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* Onder het kopje ‘Beoordeling / advisering en besluitvorming’ op pag. 41 

wordt nader omschreven hoe meerjarig gesubsidieerde instellingen voortaan 

met de Fair Practice Code en Code Culturele Diversiteit dienen om te gaan. 

 

* Onder het kopje ‘Knelpunten en kansen’ op pag. 46 is de rol van Stichting 

Cultuur Eindhoven bij subsidiëring van Area 51 nader omschreven. 

 

* Onder het kopje ‘Voorstel budgetverdeling 2021-2024 op jaarbasis’ op pag. 

49 staat een nieuw schema met betrekking tot het financiële voorstel met 

inachtneming van indexering van 2% in 2020.  

 

* Toegevoegd is bijlage 3: ‘Indicatoren subsidiebeleid’ op pag. 56. 

 

Voorts zijn een aantal kleine tekstuele wijzigingen aangebracht die geen 

consequenties voor de inhoud hebben.   

 

  

Met vriendelijke groet, 

 

Tanja Mlaker 

Directeur-bestuurder Cultuur Eindhoven  

 


