
BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 22.0000665

Afdeling/eenheid/cluster:
BO

Projectnaam:
Subsidieregeling culturele
activiteiten 
Noordoostpolder

Bijl.:
2

Datum:
22 april 2022

Steller:
H. Fokkink

Portefeuille: IV

Onderwerp: Subsidieregeling culturele activiteiten Noordoostpolder

Voorgesteld besluit
1. De Wijziging van de Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder 

vaststellen; 
2. De raad informeren.

Inleiding
Op 14 september 2020 heeft de raad de Cultuuragenda gemeente Noordoostpolder vastgesteld.
In deze Cultuuragenda staan nieuwe doelstellingen. Zo stimuleren we bijvoorbeeld vormen 
samenwerking die bijdragen aan talentontwikkeling. Voor verenigingen, culturele instellingen en 
particuliere initiatieven die hun culturele talenten verder willen ontwikkelen moet er de mogelijkheid 
zijn dit te kunnen doen. Deze nieuwe doelstellingen zijn gewijzigd ten opzichte van het eerder 
vastgestelde cultuurbeleid (We gaan het (mee)maken! 2016-2019).
Enkele van die gewijzigde doelstellingen vragen om een aanpassing in de wijze van subsidiëren van 
culturele activiteiten. Op die onderdelen moet u de Subsidieregeling culturele activiteiten wijzigen. De 
subsidieregeling is het juridische document waarin u bepaalt voor welke activiteiten wij subsidie 
verlenen

Die wijzigingen liggen nu voor. 

Doelstelling
Het juridische kader, op basis waarvan u culturele subsidieaanvragen beoordeelt, aan laten sluiten bij 
het vastgestelde beleid. 
Het geeft aanvragers duidelijkheid voor welke culturele activiteiten subsidie wordt verstrekt en wat per 
categorie aanvraag de maximale hoogte is van de te verstrekken subsidie. 

Argumenten

1.1.  De gewijzigde subsidieregeling sluit aan bij de Cultuuragenda

De afgelopen jaren verleende u subsidie voor culturele activiteiten op basis van de bestaande 
regeling. In de Cultuuragenda staan doelstellingen die nog niet in deze regeling zijn verwerkt.
Dit doet u nu. Hierdoor kunt u daarna de subsidieaanvragen beoordelen op basis van het nieuwe 
beleid.

Hieronder ziet u schematisch de wijzigingen weergegeven. In de linker kolom staan de nieuwe doelen 
uit de Cultuuragenda en in de rechter kolom op welke wijze die in de subsidieregeling worden verwerkt
(zie bijlage “Wijziging subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder”).



Cultuuragenda Subsidieregeling
Nieuw: ook voor ouderen houden we cultureel 
aanbod toegankelijk.

Als subsidiabel criterium wordt “het bevorderen 
van cultuurparticipatie door ouderen vanaf 65 
jaar” toegevoegd.

Nieuw: er is een incidentele subsidie 
beschikbaar voor talentontwikkeling.

Hiervoor is een jaarlijks budget beschikbaar van 
€ 6.500.

Als subsidiabel criterium worden “activiteiten die 
talentontwikkeling in groepsverband 
ondersteunen en verder ontwikkelen” 
toegevoegd.
De maximale hoogte voor dit soort aanvragen 
wordt € 2.000 per aanvraag (zodat er meerdere 
aanvragen kunnen worden gehonoreerd).

Er zijn steeds meer culturele 
buitenevenementen. 
Om ervoor te zorgen dat initiatiefnemers die 
voor een buitenevenement subsidie aanvragen 
geen aanspraak maken op het eerder geldende 
maximale subsidie van € 7.500 per aanvraag 
(en daarmee aanvragen van anderen mogelijk 
verdringen), wordt voor subsidies aan 
buitenevenementen de maximale hoogte 
verlaagd naar € 2.000 per aanvraag. 
Dit is afgelopen jaren al besproken met de 
betreffende partijen.

De maximale hoogte voor dit soort aanvragen 
wordt gewijzigd van € 7.500 naar € 2.000 per 
aanvraag.

Toegevoegd is de begripsomschrijving van 
“cultureel buitenevenement”

1.2.   Dit is een bevoegdheid van het college 
Het vaststellen van subsidieregelingen en het wijzigen ervan is een bevoegdheid van het college. Dit 
staat in artikel 2, lid 1 van de Algemene subsidieverordening Noordoostpolder.

2.1  De raad bepaalt het beleid en het college is uitvoerend

De raad stelt het algemene cultuur- en subsidiebeleid, de daarbij behorende budgetten en 
subsidieplafonds vast. 
Door de wijzigingen in de subsidieregeling aan de raad te sturen ziet zij dat het nieuwe beleid in de 
regeling is verwerkt.

Kanttekeningen

1.1. De wijzigingen worden later door u vastgesteld en gepubliceerd dan verwacht

De Cultuuragenda geldt al sinds september 2020. Het was mooi geweest als de subsidieregeling al 
snel daarna was gewijzigd. Door personele aangelegenheden is dat niet gelukt.
In de afgelopen tijd heeft dit geen problemen veroorzaakt. Er waren minder aanvragen vanwege de 
coronamaatregelen. Daardoor was er sprake van een onderbesteding van het totale subsidiebudget.
U kon de aanvragen hierdoor afhandelen onder de huidige subsidieregeling. 

Planning/Uitvoering
Na vaststelling van de subsidieregelingen publiceren wij deze op 
https://www.officielebekendmakingen.nl/ en treden de wijzigingen van de regeling in werking. 

Bijlagen
1. WIJZIGING van de Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder 

(99990000061212)
2. Huidige Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder (99990000061214)

https://www.officielebekendmakingen.nl/

