
 

www.s-hertogenbosch.nl 
Correspondentie-adres: Postbus 12345 
5200 GZ  ’s-Hertogenbosch 
KvK nr 17278704 

1 

Concept Raadsvoorstel 
 

    

 Reg.nr. : 10282142 

 B&W verg. : 29 september 2020 

 Commissie : Bedrijvigheid 

Onderwerp: Toelichting cultuurbegroting 2021-2024  Cie_verg. : 29 oktober 

 Raadsverg. : 10 november 2020 

 

 

1) Status 

 

Op grond van zowel uw budgettaire bevoegdheden als bevoegdheden kaders op hoofdlijnen vast te 

stellen, bieden wij u ter vaststelling de Bossche Culturele Basis 2021-2024 en de Cultuurfondsen 

2021-2024 aan. 

 

2) Samenvatting 

 

3) Voorstel: 

 

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te 

besluiten: 

 
1. Vaststellen van de Bossche Culturele Basis 2021-2024 

2. Aanpassen van de doelstellingen van de Cultuurfondsen Lokaal Effectief en Pop-

Up 

a. Lokaal Effectief: kunst toegankelijker en inclusiever te maken voor alle 

bewoners en kunst en bewoners verbinden door bewoners te stimuleren 

actief kunst te maken 

b. Pop-Up: het stimuleren van innovatieve en verrassende culturele 

interventies in en voor de gemeente ’s-Hertogenbosch en het stimuleren 

van het Bossche makersklimaat. 

3. Instemmen met het begrotingsvoorstel, zoals opgenomen in de 

meerjarenbegroting, onder voorbehoud van het jaarlijkse budgetrecht van de 

gemeenteraad voor  

a. de Bossche Culturele Basis 2021-2024 

b. de Cultuurfondsen 2021-2024  

4. Aanpassen van de doelstellingen van de Regeling Amateurkunsten: een impuls 

geven aan de actieve cultuurdeelname van de jeugd, met name op het gebied van 

muziek. 

 

Steller :  Hest 

Tel. : 6155856 

E-mail : f.vanhest@s-hertogenbosch.nl 
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1. AANLEIDING 

Vier jaar geleden heeft uw raad besloten tot het nieuwe Financieringssysteem Cultuur in ‘s-

Hertogenbosch. Dit systeem is een combinatie van structurele (meerjarige en eenjarige) financiering 

in de Bossche Culturele Basis (BCB) en een flexibele financiering via de cultuurfondsen1. Het doel van 

dit systeem is te zorgen voor stabiliteit binnen de Bossche organisaties en het culturele veld middels 

de meerjarige zekerheid, te zorgen voor dynamiek middels de flexibele budgetten, en te zorgen voor 

nieuwe ontwikkelingen en spelers die in de komende periode kunnen doorstromen naar de BCB. 

Zoals afgesproken bij de introductie, hebben we de werking van dit financieringssysteem in 2019 

geëvalueerd2. Uit de evaluatie is gebleken dat de meerjarige financiering zorgt voor rust en stabiliteit, 

en dat de cultuurfondsen zorgen voor dynamiek en nieuwe aanwas.  

De eerste periode, van 2017 t/m 2020, loopt bijna af. Op basis van de evaluatie en de discussienotitie 

Uitgangspunten Cultuurbeleid, hebben wij uw raad in december 2019 de Cultuurnota “Cultuur Maakt 

Mensen” ter vaststelling voorgelegd3. Uw raad heeft toen de inhoudelijke beleidslijnen van het nieuwe 

cultuurbeleid vastgesteld en besloten het financieringssysteem voort te zetten. Eerder besloot u in de 

meerjarenbegroting van 2020 e.v. structureel financiering op te nemen voor het Fonds Landelijk 

Onderscheidend en Bosch Legacy. 

De komende periode loopt van 2021 t/m 2024. Dit raadsvoorstel geeft een toelichting op het 

begrotingsvoorstel voor de Bossche Culturele Basis 2021-2024 en de Cultuurfondsen 2021-2024, 

zoals opgenomen in de meerjarenbegroting. Met dit voorstel geven we de financiële invulling aan de 

ambities en de inhoudelijke lijnen die zijn vastgelegd in de Cultuurnota.  

In de Cultuurnota heeft u onze ambitie vastgesteld: in de komende jaren willen we onze kracht verder 

uitbouwen en de positie van Cultuurstad van het Zuiden versterken. Dit doen we door ons 

cultuurbeleid vorm te geven langs de lijnen Versterken, Vernieuwen en Verbinden. 

1. Versterken van het PROFIEL: we versterken onze kracht door het profiel waarmee we ons 

onderscheiden en dat door veel mensen herkend wordt aan te scherpen. Onze speerpunten zijn: 
a. De toonaangevende positie van muziekfestivals, theaterfestivals en –gezelschappen verder 

ontwikkelen, mede in samenhang met de podia  
b. De aantrekkingskracht van de musea in ’s-Hertogenbosch versterken  

 
2. Vernieuwen van het AANBOD: we blijven toekomstbestendig door nieuwe ontwikkelingen in gang te 

zetten. Onze speerpunten zijn: 
a. Jonge talenten op het gebied van visuele kunsten en crossovers sterker ondersteunen en 

zichtbaarder maken 
b. Urban arts als cultuurvorm in al zijn verschillende uitingen verder ontwikkelen 

 
3. Verbinden van MENSEN: we betrekken meer verschillende mensen bij het culturele leven, en we 

betrekken ze sterker door cultuur toegankelijker te maken. Onze speerpunten zijn:  
a. Samenhang in het aanbod van cultuureducatie voor kinderen verbeteren 
b. Amateurkunsten, met name muziek, toegankelijker maken   
c. Actieve en receptieve deelname aan cultuur van nieuw publiek vergroten (publiekswerking) 
d. Het bereik van het bestaande cultuurpubliek, bewoners en bezoekers, versterken 

(publiekswerving) 

                                                      
1 Nadere uitwerking financieringssysteem cultuur, reg. nr. 5606005 
2 Raadsinformatiebrief Evaluatie Cultuurbeleid, reg. nr. 8896109 
3 Uitgangspunten Cultuurbeleid, reg. nr. 8895958; Kaders cultuurbeleid vanaf 2021, reg. nr. 9439246 



 

www.s-hertogenbosch.nl 
Correspondentie-adres: Postbus 12345 
5200 GZ  ’s-Hertogenbosch 
KvK nr 17278704 

3 

 

2. TOELICHTING OP BEGROTINGSVOORSTEL CULTUUR 2021-2024 

Als Cultuurstad van het Zuiden hebben we een toppositie. Het aanbod in ’s-Hertogenbosch is van 

hoge kwaliteit. Veel van onze culturele organisaties ontvangen landelijke erkenning en financiering, en 

onze festivals en musea trekken bezoekers uit het hele land. Het aanbod is divers: er is een variëteit 

aan disciplines en het bereikt een breed publiek. En we kennen een bloeiend amateurkunstenleven. 

Kortom, er is voor iedereen iets te doen of te beleven. Zoals we ook al aangaven in de 

raadsinformatiebrief over de financiële kaders Cultuurnota 2021, is de huidige situatie anders dan die 

in december4. De Coronacrisis treft de samenleving en de culturele sector hard.  Dit is een 

buitengewoon moeilijke periode vanwege Corona, maar het heeft ook laten zien hoe cultuur gemist 

wordt. Op dit moment weten we nog niet hoe lang het zal duren en wat precies de effecten zijn. We 

geloven in de veerkracht van de culturele organisaties om zich aan te passen aan een nieuwe situatie. 

Mochten de effecten van Corona aanleiding zijn om de plannen en subsidieafspraken aan te passen 

dan gaan we daar met de organisaties over in gesprek.  

In de afgelopen maanden hebben we met succes ingezet op het behoud van onze positie. Voor de 

toekomst is het van belang dat de culturele infrastructuur behouden blijft, zodat we voldoende 

fundament hebben om Cultuurstad van het Zuiden verder uit te bouwen. We richten ons met de 

keuzes dan ook onverminderd op het versterken van de Cultuurstad van het Zuiden zoals we daar de 

afgelopen jaren aan hebben gebouwd. Daarmee werken we verder aan het versterken van de 

culturele sociale en economische toekomst van de stad op langere termijn. 

We willen de Cultuurnota binnen de huidige cultuurbegroting implementeren. De bijzondere 

omstandigheden vragen om realiteitsbesef, maar onderstrepen ook het belang van een vitale culturele 

infrastructuur, ook voor onze samenleving en economie. Deze budgetneutrale koers past naar onze 

mening het beste bij de huidige realiteit en onze ambities.  

 

74 aanvragen 

In totaal hebben 74 organisaties een aanvraag ingediend voor de nieuwe BCB-periode. Een groot 

deel van de aanvragers zijn organisaties die in de afgelopen periode ook onderdeel van de BCB 

waren, van grote organisaties met wie we meerjarenafspraken maken, tot kleinere organisaties die 

jaarlijks subsidie ontvangen. Daarnaast hebben we 23 nieuwe aanvragen ontvangen. Daarvan hebben 

17 organisaties in de voorgaande periode een subsidie ontvangen via de cultuurfondsen. Hieruit blijkt 

dat de fondsen werken als “kraamkamer” en opstap naar de Bossche Culturele Basis, zoals we 

beoogden bij de introductie van het nieuwe systeem.  

Er ligt een hogere financieringsvraag van bijna € 1.6 miljoen ten opzichte van de cultuurbegroting 

2020. De extra financieringsvraag komt onder meer voort uit de aanvragen van de 23 nieuwe 

organisaties. Ook heeft een aantal organisaties in de huidige BCB een hogere subsidieaanvraag 

gedaan, vanwege een ontwikkeling die is gestart in de fondsen, of om de hogere kosten te dekken. 

                                                      
4 Raadsinformatiebrief Financiële kaders Cultuurnota 2021 en aanvragen BCB, reg. nr. 10115555 
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We verwachten dat we een deel van de hogere financieringsvraag kunnen invullen door oud voor 

nieuw. Met andere woorden, door budgetten vrij te maken binnen de huidige programma’s en deze in 

te zetten voor nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast zien we mogelijkheden voor integrale cofinanciering, 

zowel structureel als in de fondsen. Cofinanciering is niet nieuw. Nu al subsidiëren we een aantal 

organisaties uit verschillende budgetten, zoals Huis73 (voorheen Babel) vanuit Cultuur en Onderwijs. 

We willen dit uitbreiden en ernaar toewerken dat we (nieuwe) organisaties in de BCB, die op 

meerdere beleidsterreinen actief zijn, integraal cofinancieren. Ook in de flexibele financiering binnen 

de fondsen willen we integraal projecten ondersteunen die meerdere beleidsdoelen dienen. Hiermee 

geven we invulling aan de motie “Stimulering maatschappelijk doel met behulp van cultuur”. Een 

andere vorm van cofinanciering vindt plaats op provinciaal- en rijksniveau, middels de Basis 

Infrastructuur (BIS), de Rijksfondsen en de meerjarige financiering in BrabantStad-verband. 

 

2.1 Overwegingen bij het begrotingsvoorstel 

Om te komen tot een voorstel voor de samenstelling van de nieuwe BCB hebben we ons laten leiden 

door de vraag hoe we de drie inhoudelijke lijnen uit de Cultuurnota optimaal vorm kunnen geven, hoe 

we ruimte kunnen maken voor nieuwe aanwas in de culturele sector en hoe we dat kunnen realiseren 

binnen ons budget.  

Van belang is ook de manier waarop organisaties bijdragen aan een sterke, innovatieve infrastructuur, 

waarin de organisaties samen voor meerwaarde zorgen. Daarbinnen hechten we waarde aan een 

pluriforme samenstelling van de BCB, waarin de diversiteit en veelzijdigheid in aanbod en bereik, 

kenmerkend voor Cultuurstad van het Zuiden, terug te zien is. Van de aanvragers verwachten we 

voldoende organisatorische kracht, die past bij een meerjarige structurele financiering. 

Door expliciet ruimte te maken voor nieuwe initiatieven die voortgekomen zijn uit de fondsen geven we 

invulling aan het doel van het financieringssysteem: het bestendigen van projecten met een meerjarig 

perspectief die geïnitieerd en ondersteund zijn met flexibel budget door ze door te laten stromen naar 

een meerjarige financiering.  

De financieringsvraag is hoger dan het beschikbare budget. Dit betekent dat we binnen de drie 

inhoudelijke lijnen nog scherpere keuzes moeten maken. We zullen ook van een deel van de 

organisaties vragen om hun ambitie te verwezenlijken binnen het budget, door zelf keuzes te maken 

in hun activiteiten. Als gemeente moeten we prioriteiten stellen voor wat betreft de extra subsidies. We 

menen onze ambities voor Cultuurstad van het Zuiden het beste te kunnen realiseren door te kiezen 

voor het versterken van de podiumkunsten, met name (muziek)festivals; het ontwikkelen van urban, 

en door ruimte maken voor nieuwe spelers. Hiermee bouwen we voort op onze kracht en bouwen aan 

de toekomst van onze culturele stad. 

Binnen de lijn Versterken richten we ons op het ontwikkelen van de toonaangevende positie van 

podiumkunsten (theater en muziek) en het versterken van de aantrekkingskracht van musea. We 

kiezen voor een extra investering op het gebied van podiumkunsten, met name op festivals. We 

ondersteunen de ingezette ontwikkelingen en sluiten aan bij landelijke en/of provinciale cofinanciering. 

We investeren nu niet extra in de musea. We vragen  de betreffende organisaties de ambities binnen 

de huidige budgetten te realiseren. We zetten ons in om waar mogelijk langs andere lijnen de musea 

te versterken. 
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Binnen de lijn Vernieuwen staan centraal het ontwikkelen van Urban arts en het ondersteunen en 

zichtbaarder maken van jonge talenten in de Visuele kunsten/Crossovers. We investeren (extra) op 

beide speerpunten, waarbij we kiezen voor nieuwe initiatieven en het ondersteunen van jonge makers. 

Binnen de visuele kunsten/crossovers leggen we het accent op beeldende kunsten en data-kunst als 

vernieuwende kunstvorm. 

Binnen de lijn Verbinden kennen we 4 speerpunten: verbeteren van de samenhang in het aanbod van 

Cultuureducatie toegankelijker maken van Amateurkunst; beter betrekken en bereiken van een nieuw 

publiek ( Publiekswerking) en het versterken van het huidige publieksbereik (Publiekswerving). We 

geven prioriteit aan Amateurkunst en Publiekswerking. We vragen de betreffende organisaties de 

samenhang in het aanbod van cultuureducatie binnen de huidige budgetten te realiseren. Dit geldt ook 

voor het versterken van het publieksbereik. Ook hier zetten we ons in waar mogelijk om dit te 

versterken langs andere lijnen, bijvoorbeeld via Citymarketing.  

 

2.2 Toelichting bij de samenstelling van de Bossche Culturele Basis 2021-2024 

De bovenstaande overwegingen hebben geleid tot een nieuwe samenstelling van de Bossche 

Culturele Basis 2021-2024. In deze paragraaf geven we aan welke organisaties deel uit maken van de 

nieuwe BCB en geven we een toelichting bij de keuzes voor (gedeeltelijke) toekenning van de 

nieuwe/hogere aanvraag per inhoudelijke lijn (zie bijlagen voor het totaaloverzicht).  

 

VERSTERKEN: VERSTERKEN VAN HET PROFIEL 

Podiumkunsten (Theater & Muziek) 

- (gedeeltelijke) toekenning van de nieuwe en hogere aanvragen 

o November Music en Jazz in Duketown: we bestendigen ontwikkelingen die in de 

afgelopen periode zijn ingezet, onder meer via de cultuurfondsen (Landelijk 

Onderscheidend) en Brabant-C. Beiden zijn binnen hun eigen circuit toonaangevende 

muziekfestivals. Deze ontwikkelingen versterken dat, en daarmee de positie van ’s-

Hertogenbosch als Cultuurstad. Deze erkenning vertaalt zich in het feit dat November 

Music vanaf 2021 rijkssubsidie als BIS-instelling ontvangt, en Jazz in Duketown een 

meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten. We sluiten aan bij de landelijke en 

provinciale financiering. 

o Jeroen Bosch Dweilfestival (nieuw): een muziekfestival dat zich binnen de fondsen heeft 

doorontwikkeld (Lokaal Effectief). Het festival heeft de wortels in het carnavals- en 

muziekverenigingsleven, en past daarmee goed in deze stad. Het is een aanvulling op het 

bestaande aanbod van muziekfestivals, waarmee we de muziekprogrammering van ’s-

Hertogenbosch en het publieksbereik verbreden. Het festival combineert een breed bereik 

met inhoudelijke muzikale ambities. 

o Willem Twee: de ontwikkeling van de Willem Twee Studio’s is ook (mede)ondersteund via 

de cultuurfondsen (Landelijk Onderscheidend) en Brabant-C. De Studio’s zijn in korte tijd 

landelijk bekend geworden en werken samen met conservatoria en componisten uit 

binnen- en buitenland. We zorgen voor structurele financiering van de Studio’s als uniek 
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cultureel erfgoed, waarmee vernieuwende muziek kan worden gemaakt. Hiermee 

versterken we ons onderscheidende muziekprofiel. 

o Theater Artemis en Festival Cement: we zetten deze sterke spelers extra kracht bij om 

ontwikkelingen te kunnen bestendigen en sluiten aan bij landelijke en provinciale 

toekenningen. Beiden hebben subsidie ontvangen uit de fondsen (resp. Lokaal Effectief 

en Landelijk Onderscheidend) en Brabant-C. Als jeugdtheatergezelschap is Theater 

Artemis al jaren een van de BIS-instellingen. Festival Cement ontvangt ook de komende 

periode weer meerjarige subsidie van Fonds Podiumkunsten. Beide organisaties zijn sterk 

verweven in de landelijke, regionale en lokale netwerken, en zetten ’s-Hertogenbosch als 

innovatieve theaterstad op de kaart. 

- toekenning huidige budget 

o Bach Cantates, IVC, Koningstheateracademie, Matzer Theaterproducties, Orgelkring 

Hendrik Niehoff, Panama Pictures, ’s-Hertogenbossche Beiaardierstichting, 

Theaterfestival Boulevard, Theater aan de Parade, Verkadefabriek, Vrienden 

Kamermuziek: deze organisaties hebben in de afgelopen jaren hun structurele betekenis 

voor de stad laten zien. We continueren dan ook de budgetten. In deze categorie waren 

er ook verzoeken tot het toekennen van een hoger budget. Omdat we een beperkt budget 

beschikbaar hebben, hebben we prioriteiten gesteld (zie boven). We menen dat de 

organisaties waarvan we de hogere aanvraag niet kunnen honoreren, de ambities zouden 

moeten temporiseren, realiseren met te verwerven externe middelen of binnen het 

reguliere budget. Binnen de mogelijkheden vallen het aanpassen van activiteiten en/of 

taken (oud voor nieuw). We gaan met de organisaties in gesprek over de uitwerking. 

Musea 

- toekenning huidige budget 

o Design Museum Den Bosch, Het Noordbrabants Museum, Museum Slager, Jheronimus 

Bosch Art Center en het Oeteldonks Gemintemuzejum: deze organisaties hebben in de 

afgelopen jaren hun structurele betekenis voor de stad laten zien. We continueren dan 

ook de budgetten. In deze categorie waren er ook verzoeken tot het toekennen van een 

hoger budget. Omdat we een beperkt budget beschikbaar hebben, hebben we prioriteiten 

gesteld (zie boven). We menen dat de organisaties waarvan we de hogere aanvraag niet 

kunnen honoreren, de ambities zouden moeten temporiseren, realiseren met te 

verwerven externe middelen of binnen het reguliere budget. Binnen de mogelijkheden 

vallen het aanpassen van activiteiten en/of taken (oud voor nieuw). We gaan met de 

organisaties in gesprek over de uitwerking. 

 

VERNIEUWEN; IN GANG ZETTEN VAN NIEUW AANBOD 

Visuele kunsten/crossovers 

- (gedeeltelijke) toekenning van de nieuwe en hogere aanvragen 

o Ongekend (nieuw): een kunstenaarsinitiatief van jonge (beeldend) kunstenaars die net 

afgestudeerd zijn aan de AKV|St Joost, voortkomend uit de fondsen (Pop-Up). Het 

initiatief begeleidt AKV-studenten in hun professionalisering en biedt de kans hun werk te 

laten zien. Het is een aanvulling op het huidige aanbod van beeldende kunst en 

kunstenaarscollectieven. We verbreden en vernieuwen hiermee zowel het aanbod als 
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bereik in de stad en verbinden een nieuwe generatie kunstenaars aan ‘s-Hertogenbosch. 

Hiermee maken onze beeldende kunstsector toekomstbestendiger. 

o Future of Work (nieuw): FOW wil jaarlijks een cultureel festival organiseren op het snijvlak 

van kunst, design, muziek en technologie, met een focus op data. Het festival is eerder 

(mede)ondersteund in de fondsen (Landelijk Onderscheidend). Met de doorontwikkeling 

van dit initiatief verenigen we de ambities van Cultuurstad en Datastad en profileren we 

ons op het gebied van Datakunst. 

- toekenning huidige budget 

o Atelier Beheer Stichting, Grafisch Atelier, Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars 

(STOK), Stichting Tijdvaarders, Willem Twee Beeldende Kunst: deze organisaties hebben 

in de afgelopen jaren hun structurele betekenis voor de stad laten zien. We continueren 

dan ook de budgetten. In deze categorie waren er ook verzoeken tot het toekennen van 

een hoger budget. Omdat we een beperkt budget beschikbaar hebben, hebben we 

prioriteiten gesteld (zie boven). We menen dat de organisaties waarvan we de hogere 

aanvraag niet kunnen honoreren, de ambities zouden moeten temporiseren, realiseren 

met te verwerven externe middelen of binnen het reguliere budget. Binnen de 

mogelijkheden vallen het aanpassen van activiteiten en/of taken (oud voor nieuw). We 

gaan met de organisaties in gesprek over de uitwerking. 

 

Urban 

- (gedeeltelijke) toekenning van de nieuwe en hogere aanvragen 

o Dukebox (nieuw): we ondersteunen de doorontwikkeling die is ingezet met financiering uit 

o.a. de cultuurfondsen (Pop-Up). Dukebox heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot 

het urban platform in ’s-Hertogenbosch. We verbreden en vernieuwen hiermee zowel het 

culturele aanbod als bereik onder jongeren in de stad, en dragen bij aan de verdere 

professionalisering van urban makers en van de urban scene in ’s-Hertogenbosch als 

geheel. 

o Nederlandse Breaking League (nieuw): de NBL organiseert jaarlijks het Master Event 

Nationale Breaking Kampioenschappen in ’s-Hertogenbosch. Dit event komt voort uit de 

cultuurfondsen (Pop-Up). Hiermee ondersteunen we talentontwikkeling en educatie van 

jongeren op het gebied van urban/breaking in ‘s-Hertogenbosch. Daarnaast hebben we 

hiermee een urban evenement met landelijke uitstraling in onze stad.      

 

VERBINDEN: MEER MENSEN EN MEER VERSCHILLENDE MENSEN VERBINDEN MET 

CULTUUR 

Cultuureducatie en Amateurkunst 

- (gedeeltelijke) toekenning van de nieuwe en hogere aanvragen 

o Stichting Bosch Decor Collectief: de vrijwilligersorganisatie heeft met de bouw van decors 

een belangrijke ondersteunende functie in het brede amateurveld (en semiprofessioneel) 

in ’s-Hertogenbosch. Vrijwel alle amateur podiumkunstenverenigingen, maar ook 

daarbuiten (carnaval, festivals, scholen) maken gebruik van hun diensten. Met een kleine 

subsidieverhoging kan het BDC de hogere huisvestingskosten dekken. 

o Kunstbende Noord-Brabant: Kunstbende NB wordt ondersteund door de meerdere 

gemeenten in Brabant en de Provincie en maakt deel uit van het landelijke 
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Kunstbendenetwerk. Met de subsidieverhoging kan Kunstbende haar activiteiten in de 

stad uitbreiden. Kunstbende stimuleert jongeren tot cultuurparticipatie en 

talentontwikkeling in alle culturele disciplines, van klassieke vormen tot urban en nieuwe 

technologische vormen. Hiermee is Kunstbende een belangrijke schakel in de culturele 

keten en een kweekvijver van nieuw talent.  

- toekenning huidige budget 

o Huis73, Drumfanfare Amantius, Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch, Stadspijpers, 

VK-HMK (’s-Hertogenbosch Muziekcorps): deze organisaties hebben in de afgelopen 

jaren hun structurele betekenis voor de stad laten zien. We continueren dan ook de 

budgetten.   

 

Publiekswerking en publiekswerving 

- (gedeeltelijke) toekenning van de nieuwe en hogere aanvragen 

o Academie voor Beeldvorming (nieuw): de AvB is een kunstenaarsinitiatief dat zich 

bezighoudt met actuele maatschappelijke opgaven. Projecten van de AvB zijn eerder 

ondersteund uit de cultuurfondsen (Pop-Up) en in een integrale samenwerking met 

Welzijn. Met hun artistieke benadering van maatschappelijke vraagstukken betrekt de 

AVB nieuwe publiekgroepen bij kunst en cultuur en draagt zij bij aan de vernieuwing van 

het aanbod. Projecten ontwikkelen zich in allerlei vormen, van culturele producten, tot 

beleidsadviezen. Met deze toekenning leggen we een basis waarop de activiteiten van 

AvB doorontwikkeld kunnen worden.  

o Minoux en Paleis voor Volksvlijt (nieuw): we bestendigen de doorontwikkeling van de 

activiteiten van deze twee organisaties, die is ingezet met ondersteuning uit de fondsen 

(resp. Pop-Up/Landelijk Onderscheidend en Pop-Up). Beiden zijn producerende 

theaterorganisaties die werken vanuit thema’s met maatschappelijke impact. Hiermee 

verbinden ze het sociale domein en cultuur. Ze richten zich op specifieke doelgroepen, die 

ze als deelnemers betrekken bij het maken en uitvoeren van de producties, volgens een 

eigen werkwijze en met een eigen focus. Zo ontwikkelt Minoux deelnemersgroepen tot 

duurzame sociaal-culturele communities en richt Paleis zich op het kleine, menselijke 

verhaal uit de stad. Met een vernieuwende theatervorm dragen zij beiden bij aan 

inclusiviteit en het betrekken van een nieuw en divers publiek, en aan het versterken van 

de podiumkunsten in ’s-Hertogenbosch.   

- toekenning aanvraag (huidige budget) 

o Opera aan de Parade, Parochie H. Antonius Abt, Stichting Kafland, Stichting 

Carnavalsorganisatie Nuland, Stichting Carnaval ’t Slotgat, Stichting DTV Den Bosch, 

Stichting Engelens Belang, Stichting Jeugdbelangen Nuland, Stichting Oranjecomité 

Nuland, Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval, Vereniging Oeteldonkse Club  

o (inclusief) overheveling van BAZ/Communicatie (budgetneutraal): Ondernemersvereniging 

KOM Rosmalen (Sinterklaas), Stichting Intocht Sinterklaas, Stichting Koningsdag, 

Stichting Noord-Zuid Bevrijdingsfestival Brabant, Stichting Oranjecomité Empel, Stichting 

Oranje/St. Nicolaascomité Vinkel, Stichting SJV Rosmalen (Koningsdag) 

o overheveling naar SO/Erfgoed (budgetneutraal): De Schutterij, Gilde St. Antonius Abt, 

Vereniging Gilde St. Catharina St. Joris; heemkunderegeling, Heemkundekring Rosmalen 
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Herijking Regeling Amateurkunsten  

We willen meer jongeren verbinden aan cultuur. Dit doen we door beter aan te sluiten bij hun 

interesses, o.a. door meer ruimte te geven voor urban. Anderzijds willen we cultuur toegankelijker 

voor jongeren, door de Regeling Amateurkunsten te herijken.  

We kiezen binnen de Amateurkunsten voor een focus op jeugd en muziek. Met de focus op jeugd 

volgen we de lijn zoals die ook in de sport gangbaar is. De herijking betekent dat de subsidie voor 

amateurkunsten gebaseerd wordt op het aantal jeugdleden, vergelijkbaar met sport. De subsidie voor 

volwassen zal dan worden afgebouwd. We verwachten dat verenigingen dit kunnen opvangen in de 

contributie van de leden. Met een aparte deelregeling voor de grote muziekverenigingen zorgen we 

ervoor dat hun belang voor de stad niet in het gedrang komt.  

Doelstelling van de aangepaste regeling is een impuls geven aan de actieve cultuurdeelname van de 

jeugd, met name op het gebied van muziek. We ondersteunen verenigingen en andere organisaties in 

het bereiken en betrekken van jeugd, en ze kennis te laten maken met het maken van muziek. Met de 

herijking van de regeling kunnen we ook invulling geven aan de vraag van nieuwe muziekscholen, die 

zijn opgekomen na het wegvallen van de Muzerije. 

 

Niet-toegekende nieuwe aanvragen 

Als gevolg van de keuzes die wij hebben gemaakt op basis het beschikbare budget en de 

bovengenoemde overwegingen, hebben we een aantal nieuwe aanvragen niet kunnen toekennen. Het 

betreft 15 aanvragers, waarvan 9 uit de fondsen: Artlabb, Brabants Jazz Orkest, Capella Brabant, Cor 

Unum, Jazzwerkplaats, Kubra, Maritiem ’s-Hertogenbosch, Muziekles Den Bosch, Nieuwe 

Filmers/Solos, Rauwe Kost, Social Label, Stichting Blauw Gras, Stichting Regionale Muziekschool, 

Stichting Stec, Studio Tilt. 

Zoals hierboven aangegeven, verwachten we dat we de aanvragen van Jazzwerkplaats, Muziekles 

Den Bosch en Stichting Regionale Muziekschool (ten dele) te kunnen opvangen door aanpassingen 

van de Regeling Amateurkunsten.  

 

2.3 Cultuurfondsen 

Uit de evaluatie van vorig jaar en de nieuwe aanvragen voor de BCB blijkt dat de fondsen goed 

werken. Inhoudelijk sluiten ze met hun doelstellingen grotendeels aan bij de beleidslijnen. Landelijk 

Onderscheidend past bij het versterken van ons profiel; Lokaal Effectief bij het verbinden van mensen 

bij cultuur; en Pop-Up bij het vernieuwen van het aanbod. Zoals al aangegeven in de Cultuurnota, 

willen we deze fondsen, met een aantal aanpassingen, continueren.  

 

Met het fonds Landelijk Onderscheidend ondersteunen we grote, onderscheidende projecten. We zien 

het belang van dit fonds vertaald in landelijke erkenning en financiering (zoals November Music en 

Jazz in Duketown). Uw raad heeft de waarde van dit fonds onderstreept door bij de begroting 2020 te 

besluiten hiervoor structureel op te nemen in de meerjarenbegroting 2020 ev. We willen meer 

financiële ruimte binnen dit fonds, om ook in de toekomst aan te kunnen blijven sluiten bij landelijke en 

provinciale (flexibele en structurele) matchingsgelden. Ook willen we toegankelijkheid stimuleren en 

maatschappelijke doelen ondersteunen (Lokaal Effectief). Daarnaast willen we specifiek ruimte maken 
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om het kunstenaars-/makersklimaat te stimuleren (Pop-Up). We stellen de volgende aanpassingen 

voor: 

 

- Uitbreiden van de doelstelling van Lokaal Effectief. De doelstelling was: kunst en bewoners 

verbinden door bewoners te stimuleren actief kunst te maken.  

o De nieuwe doelstelling wordt: kunst toegankelijker en inclusiever te maken 

voor alle bewoners en kunst en bewoners verbinden door bewoners te 

stimuleren actief kunst te maken 

o We zorgen voor een integrale uitvoering en cofinanciering voor het deel van 

de regeling dat zich richt op toegankelijkheid/sociaal-maatschappelijke 

doelstellingen (samen 70K) 

- Uitbreiden van de doelstelling van Pop-Up. De doelstelling was: het stimuleren van 

innovatieve en verrassende culturele interventies in en voor de gemeente ’s-

Hertogenbosch. 

o De nieuwe doelstelling wordt: het stimuleren van innovatieve en verrassende 

culturele interventies in en voor de gemeente ’s-Hertogenbosch en het 

stimuleren van het Bossche makersklimaat. 

- Herverdeling van budgetten voor de Cultuurfondsen:  

o Landelijk Onderscheidend: € 300.000 

o Lokaal Effectief: € 215.000 (wordt mogelijk bij definitief voorstel aangepast) 

o Pop-Up: € 275.000  

 

2.4 Financiële paragraaf 

- Conform eerdere besluitvorming wordt de subsidierelatie met JBAC sinds 2017 jaarlijks 

afgebouwd. In de afgelopen periode werd dit deel toegevoegd aan de cultuurfondsen Lokaal 

Effectief en Pop-Up. Vanwege het beperkte beschikbare budget en de behoefte om nieuwe 

spelers een kans te bieden, kiezen we ervoor dit voortaan in te zetten voor structurele 

financiering.  

- Het budget voor het cultureel jongerenfestival wordt voortaan breder ingezet dan alleen een 

festival. We wenden het aan voor een organisatie of activiteiten die de jeugd uit ’s-Hertogenbosch 

sterker verbindt met cultuur.   

- Wave of Tomorrow is sinds 2019 gestopt met de activiteiten. We zetten het vrijgekomen gelabelde 

budget (Rijksuitkering Beeldende Kunst en Vormgeving) in voor BKV-doeleinden. 

- Cabaretfirma stopt op eigen initiatief per 2021 met de gesubsidieerde activiteiten. Hierover 

hebben we gesprekken gevoerd met het bestuur. Dit sluit aan bij de ontwikkelingen binnen de 

organisatie en bij de lagere prioriteit voor cabaret in ons beleid.  

- We stoppen met de financiering van de Kunstnacht en de Atelierroute. Beiden hebben niet de 

prioriteit voor het vernieuwen van het aanbod via structurele financiering. We zien andere 

financieringsmogelijkheden voor (een nieuwe vorm van) de Kunstnacht en de Atelierroute, onder 

andere via mogelijk de cultuurfondsen.   

- We stoppen met de subsidie voor Audiovisuele Kunst (Willem Twee). AV is geen prioriteit binnen 

de lijn vernieuwen. We zetten dit (uit BKV-budget gefinancierde) geld in voor andere organisaties 

of activiteiten. 

- We stoppen met de subsidie voor de Wereld van Bosch. Voor dit project hebben we in de 

afgelopen jaren geen aanvraag gehad. Ook voor de komende periode hebben we geen aanvraag 
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ontvangen. De twee andere Legacy Projecten zetten ’s-Hertogenbosch stevig op de kaart en 

behouden hun subsidies. Voor de Bosch Legacy heeft u bij de begroting van 2020 € 71.000 per 

jaar vrijgemaakt. 

- We stoppen met de subsidie aan Stichting Schoolbesturen Primair Onderwijs voor de 

Wijktheaters. We hebben van deze organisatie geen subsidieaanvraag ontvangen. We hebben 

hiervoor wel een aanvraag ontvangen van Huis73, dat al de uitvoering voor haar rekening nam. 

We verwachten echter dat Huis73 dit kan doen binnen de huidige budgetten, waardoor we met dit 

budget andere activiteiten op het gebied van toegankelijkheid en bereik kunnen financieren.  

 

Taakstellend / integraliteit 

Met het vrijvallen en stoppen van subsidies kunnen we maar een deel van de (hogere/nieuwe) 

financieringsvraag dekken. We zien wel mogelijkheden binnen de sector en middels structurele 

integrale financiering om deze dekking aan te vullen. We willen ernaar toe werken dat we een aantal 

organisaties die meerdere gemeentelijke beleidsdoelen dienen, integraal financieren conform het 

cultuurbeleid en uw aangenomen motie (zie bijlage).  

Daarnaast stellen we voor dat iedere organisatie die in de BCB blijft, 5% van het subsidiebedrag inzet 

voor invulling op (een van de) beleidslijnen en/of ter ondersteuning van nieuwe ontwikkelingen. Zo 

zien we Huis73 een rol in het ontwikkelen van de urbanleerlijn en in de coördinatie op het gebied van 

cultuureducatie en amateurkunsten (zie Cultuurnota). Van podia en presentatie-instellingen vragen we 

(mede)verantwoordelijkheid voor innovatie van het aanbod/festivals. Dit betekent niet per sé een 

uitbreiding van taken, het kan ook in de plaats komen van huidige taken of activiteiten (oud voor 

nieuw). We gaan hierover in gesprek met de organisaties bij het vaststellen van de subsidieafspraken. 

 

2.5 Nieuwe samenstelling BCB in cijfers 

1. Een derde van de nieuwe of hogere aanvragen wordt deels of volledig toegekend 

- 8 aanvragen van nieuwe organisaties die voortkomen uit de fondsen worden (gedeeltelijk) 

gehonoreerd, voor een gezamenlijk budget van € 170.000. 

- 7 hogere aanvragen van huidige BCB-organisaties worden (gedeeltelijk) gehonoreerd, voor een 

gezamenlijk budget € 157.749. 

- Dit betekent dat iets meer dan 20% van € 1.6 miljoen aan nieuwe/hogere aanvragen gehonoreerd 

wordt (€ totaal 327.749). 

 
2. De meeste organisaties in de huidige BCB behouden hun subsidie 

- Zoals we al concludeerden in de evaluatie, kenmerkt de huidige samenstelling van de BCB zich 

door de veelzijdigheid van het aanbod en het brede bereik. Dit biedt een stevige basis voor de 

pluriformiteit en diversiteit die we nastreven. 

- Bij de introductie van het systeem is gesproken van herverdeling van 5% van het budget bij de 

nieuwe periode. We geven hieraan invulling de een combinatie van een gedeeltelijke herverdeling 

van budgetten (bijna 340K, zie onder) en door aanpassingen in de subsidieafspraken met 

organisaties in de huidige BCB die hun budget behouden. Hierin hebben we meegewogen dat het 

vanwege de Coronacrisis het nu niet mogelijk is substantiële bedragen te verschuiven.  
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3. Herverdeling van bijna € 340.000 van het cultuurbudget  

- Dekking vinden we deels door vrijval van subsidies en deels door stopzetten/afbouw subsidie. 

- Een aantal organisaties heeft voor de komende periode geen subsidieaanvraag ingediend, 

waardoor dit budget ingezet kan worden voor andere initiatieven.  

- We stellen voor de jaarlijkse afbouw van het JBAC voortaan naar de structurele financiering te 

laten vloeien.  

- Het stopzetten/afbouw van subsidies van de andere aanvragers/programma’s is het gevolg van de 

keuzes die we gemaakt hebben. De Cultuurfondsen blijven in de komende periode beschikbaar 

voor nieuwe initiatieven en nieuwe ontwikkelingen van deze organisaties.  

- In totaal gaat het om een herverdeling van € 339.768. Het verschil van 12K zetten we in voor de 

afbouw van subsidie in 2-4 jaar tijd. 

 

4. Tweederde van de nieuwe of hogere aanvragen kan niet worden toegekend  

- 15 aanvragen van nieuwe organisaties, waarvan 9 voortkomend uit de fondsen, worden niet 

gehonoreerd. 

- 11 hogere aanvragen van huidige BCB-organisaties worden niet gehonoreerd. Deze organisaties 

behouden hun huidige budget.  

- Voor 3 organisaties betrof de verhoging een door henzelf berekende indexatie. Deze verhoging 

wordt grotendeels opgevangen middels de door het college voorgestelde indexatie.  

 
- De afwijzingen zijn grotendeels het gevolg van keuzes die wij hebben gemaakt op basis het 

beschikbare budget en de bovengenoemde overwegingen. Een aantal van deze aanvragen 

kunnen we (deels) opvangen door aanpassingen van de Regeling Amateurkunsten.  

3. DE PLANNING 

27 augustus Voorstel naar aanvragers 

27 augustus – 10 september Reactieperiode aanvragers 

29 september Definitief Raadsvoorstel 

12 oktober Informeren & Ontmoeten 

29 oktober Commissie Bedrijvigheid 

10 november Begrotingsvergadering 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, 

De gemeentesecretaris, 

 

 

 

drs. B. van der Ploeg 

De burgemeester, 

 

 

 

drs. J.M.L.N. Mikkers 
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Bijlagen: 

Bijlage 1: nieuwe samenstelling BCB en Cultuurfondsen 

Bijlage 2: verdeling over de lijnen 

Bijlage 3: totaaloverzicht aanvragen 
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Academie voor beeldvorming 10.000 10.000 10.000 10.000 ja
Dukebox 40.000 50.000 60.000 70.000 ja
Future of work 40.000 40.000 40.000 40.000 ja
Jeroen Bosch Dweilfestival 10.000 10.000 10.000 10.000 ja
Minoux 30.000 30.000 30.000 30.000 ja
Nationale Breaking League 15.000 15.000 15.000 15.000 ja
Ongekend 10.000 12.500 12.500 12.500 ja
Paleis voor volksvlijt 15.000 15.000 15.000 15.000 ja
Stichting Bosch Decor Collectief 6.250 6.250 6.250 6.250
Stichting Bosse Nova: Kunstbende 10.530 12.500 12.500 12.500
Stichting Cement (incl stimulering podiumproducties) 73.750 73.750 73.750 73.750
Stichting Jazz in Duketown 80.000 80.000 80.000 80.000
Stichting November Music (incl Requiem) 136.610 136.610 136.610 136.610
Stichting Theater Artemis 89.969 89.969 89.969 89.969
Stichting WILLEM TWEE muziek en beeldende kunst 957.750 952.750 947.750 942.750
Atelier Beheer Stichting 31.410 31.410 31.410 31.410
Matzer Theaterproducties 33.140 33.140 33.140 33.140
Noord Brabants Museum 720.420 720.420 720.420 720.420
Oeteldonks Gemintemuzejum 5.190 5.190 5.190 5.190
Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars 10.700 10.700 10.700 10.700
Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch 6.240 6.240 6.240 6.240
Stichting Carnaval 't Slotgat 1.610 1.610 1.610 1.610
Stichting Design Museum Den Bosch 2.069.420 2.069.420 2.069.420 2.069.420
Stichting Grafisch Atelier Den Bosch 39.100 39.100 39.100 39.100
Stichting P.M. Slager 62.980 62.980 62.980 62.980
Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad (IVC) 184.840 184.840 184.840 184.840
Stichting Verkadefabriek (incl stim pod prod) 615.360 615.360 615.360 615.360
Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch 29.410 29.410 29.410 29.410
Vereniging Gilde ST. Catharina ST. Joris 50 50 50 50
Beeldende kunst en vormgeving: Lucasprijs 2.500 2.500 2.500 2.500
Jheronimus Award 's-Hertogenbosch 10.000 10.000 10.000 10.000

Programmering beeldende kunst: overig 23.670 23.670 23.670 23.670
Beeldende kunst en vormgeving: Stichting WILLEM TWEE (BK) 19.500 19.500 19.500 19.500
Stichting Panama Pictures 32.120 32.120 32.120 32.120
Stichting Theaterfestival Boulevard 450.300 450.300 450.300 450.300
Overig: combinatiefunctionaris 12.050 12.050 12.050 12.050
Regeling: Heemkundekringen 8.900 8.900 8.900 8.900
Heemkundekring Rosmalen (huisvesting) 4.490 4.490 4.490 4.490
overig 950 950 950 950
Stichting Tijdvaarders: Bosch Parade 100.000 100.000 100.000 100.000
Stichting DTV Den Bosch (exclusief nieuw beleid) 230.000 230.000 230.000 230.000
Atelier Beheer Stichting (Nova Zembla) 55.220 55.220 55.220 55.220
De Schutterij 530 530 530 530

bijlage 1 nieuwe BCB en Cultuurfondsen



Drumfanfare Amantius (huisvesting) 18.200 18.200 18.200 18.200
Gilde St. Antonius Abt 530 530 530 530
Koningstheateracademie 56.560 56.560 56.560 56.560

Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch ( huisvesting) 13.450 13.450 13.450 13.450
Opera aan de Parade 26.350 26.350 26.350 26.350
Parochie H. Antonius Abt 134 134 134 134
's-Hertogenbossche beiaardstichting 5.510 5.510 5.510 5.510
Stichting Kafland 660 660 660 660
Stichting BABEL 's-Hertogenbosch en omstreken 3.246.610 3.246.610 3.246.610 3.246.610
Stichting BABEL 's-Hertogenbosch en omstreken 2.107.500 2.107.500 2.107.500 2.107.500
Stichting Carnavalsorganisatie Nuland 660 660 660 660
Stichting Engelens Belang 270 270 270 270
Stichting Engelens Belang 620 620 620 620
Stichting Intocht St. Nicolaas 3.340 3.340 3.340 3.340
Stichting Jeugdbelangen Nuland 580 580 580 580
Stichting Oranje comité Empel 2.620 2.620 2.620 2.620
Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel 1.160 1.160 1.160 1.160
Stichting Oranjecomité Nuland 1.370 1.370 1.370 1.370
Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff 4.430 4.430 4.430 4.430
Stichting Stadspijpers 2.720 2.720 2.720 2.720
Stichting TAPTOE  's-Hertogenbosch 10.000 10.000 10.000 10.000
Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval 4.560 4.560 4.560 4.560
Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst (muziekprogrammering)52.690 52.690 52.690 52.690
Vereniging Oeteldonkse Club 9.590 9.590 9.590 9.590
VK-HMK ('s-Hertogenbosch' Muziekkorps (huisvesting) 4.440 4.440 4.440 4.440
Zuid Nederlandse Theater Maatschappij (ZNTM)  bv 3.129.980 3.129.980 3.129.980 3.129.980
Stichting Jheronimus Bosch Art Center 46.830 33.930 21.030 8.130
PM 12.167 15.597 23.497 31.397

Subsidieregeling: Amateurkunstbeoefening 256.940 256.940 256.940 256.940

Subsidieregeling: fonds Landelijk Onderscheidend 300.000 300.000 300.000 300.000
Subsidieregeling: fonds Lokaal Effectief 215.000 215.000 215.000 215.000
Subsidieregeling: fonds Pop Up 275.000 275.000 275.000 275.000

Subtotaal 15.048.490 15.048.490 15.048.490 15.048.490
Totaal 16.095.430 16.095.430 16.095.430 16.095.430

bijlage 1 nieuwe BCB en Cultuurfondsen



obv 2021 Fondsen
theater muziek musea visueel/cross urban educatie amateur publiek

nieuwe aanvraag (deels) toekennen
academie voor beeldvorming 10.000    
Dukebox 40.000 
future of work 40.000             
Jeroen Bosch Dweilfestival 10.000       
minoux 30.000    
Nationale Breaking League 15.000 
ongekend 10.000             
paleis voor volksvlijt 15.000    
hogere aanvraag (deels) toekennen
Stichting Bosch Decor Collectief 6.250         
Stichting Bosse Nova: Kunstbende 10.530       
Stichting Cement (incl stimulering 
podiumproducties) 73.750         
Stichting Jazz in Duketown 80.000       
Stichting November Music (incl Requiem) 136.610     
Stichting Theater Artemis 89.969         
Stichting WILLEM TWEE muziek en beeldende 
kunst 957.750     

 hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden
Atelier Beheer Stichting 31.410             
Matzer Theaterproducties 33.140         
Noord Brabants Museum 720.420     
Oeteldonks Gemintemuzejum 5.190         

Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars 10.700             
Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch 6.240         
Stichting Carnaval 't Slotgat 1.610      
Stichting Design Museum Den Bosch 2.069.420  
Stichting Grafisch Atelier Den Bosch 39.100             
Stichting P.M. Slager ( Museum Slager) 62.980       

Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad (IVC) 184.840     
Stichting Verkadefabriek 615.360       
Stichting Vrienden Kamermuziek 's-
Hertogenbosch 29.410       
Vereniging Gilde ST. Catharina ST. Joris 50           

 honoreren, huidige budget behouden

Beeldende kunst en vormgeving: Lucasprijs 2.500                
Beeldende kunst en vormgeving: Stichting 
WILLEM TWEE (BK) 19.500             

Heemkundekring Rosmalen (huisvesting) 4.490      
Jheronimus Award 's-Hertogenbosch 10.000             
overig (HK) 950         
Overig: combinatiefunctionaris 12.050        
Programmering beeldende kunst: overig 23.670             
Regeling: Heemkundekringen 8.900      
Stichting DTV Den Bosch (exclusief nieuw 
beleid) 230.000 
Stichting Panama Pictures 32.120         
Stichting Theaterfestival Boulevard 450.300       
Stichting Tijdvaarders: Bosch Parade 100.000           
Atelier Beheer Stichting (Nova Zembla) 55.220             
De Schutterij 530         
Drumfanfare Amantius (huisvesting) 18.200       
Gilde St. Antonius Abt 530         
Koningstheateracademie 56.560         
Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch 
(huisvesting) 13.450       
Opera aan de Parade 26.350    
Parochie H. Antonius Abt 134         
s-Hertogenbossche beiaardstichting 5.510         
Stichting Kafland 660         
Stichting BABEL 's-Hertogenbosch en 
omstreken 3.246.610   2.107.500  
Stichting Carnavalsorganisatie Nuland 660         
Stichting Engelens Belang 890         
Stichting Intocht St. Nicolaas 3.340      
Stichting Jeugdbelangen Nuland 580         
Stichting Jheronimus Bosch Art Center 44.730       

Versterken Vernieuwen Verbinden
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Stichting Oranje comité Empel 2.620      

Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel 1.160      
Stichting Oranjecomité Nuland 1.370      
Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff 4.430         
Stichting Stadspijpers 2.720         
Stichting TAPTOE  's-Hertogenbosch 10.000       
Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval 4.560      

Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende 
kunst (muziekprogrammering) 52.690       
Vereniging Oeteldonkse Club 9.590      
VK-HMK ('s-Hertogenbosch' Muziekkorps 
(huisvesting) 4.440         
Zuid Nederlandse Theater Maatschappij 
(ZNTM)  bv 3.129.980    

Subsidieregeling: Amateurkunstbeoefening 256.940     
Subsidieregeling: fonds Landelijk 
Onderscheidend 300.000 
Subsidieregeling: fonds Lokaal Effectief 215.000 
Subsidieregeling: fonds Pop Up 275.000 
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Academie voor beeldvorming nieuwe aanvraag (deels) toekennen 10.000 10.000 10.000 10.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 ja ja ja Verbinden publiek
Dukebox nieuwe aanvraag (deels) toekennen 40.000 50.000 60.000 70.000 115.060 113.580 114.530 114.630 115.060 ja ja Vernieuwen urban
Future of work nieuwe aanvraag (deels) toekennen 40.000 40.000 40.000 40.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 ja ja Vernieuwen visueel/cross
Jeroen Bosch Dweilfestival nieuwe aanvraag (deels) toekennen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 12.500 10.000 ja ja Versterken muziek
Minoux nieuwe aanvraag (deels) toekennen 30.000 30.000 30.000 30.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 ja ja ja Verbinden publiek
Nationale Breaking League nieuwe aanvraag (deels) toekennen 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000 45.000 ja ja Vernieuwen urban
Ongekend nieuwe aanvraag (deels) toekennen 10.000 12.500 12.500 12.500 33.620 15.320 28.720 9.920 33.620 ja ja Vernieuwen visueel/cross
Paleis voor volksvlijt nieuwe aanvraag (deels) toekennen 15.000 15.000 15.000 15.000 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 ja ja Verbinden publiek
Stichting Bosch Decor Collectief hogere aanvraag (deels) toekennen 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 6.250 1.200 5.050 ja Verbinden amateur
Stichting Bosse Nova: Kunstbende hogere aanvraag (deels) toekennen 10.530 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 6.970 5.530 ja Verbinden amateur
Stichting Cement (incl stimulering podiumproducties) hogere aanvraag (deels) toekennen 73.750 73.750 73.750 73.750 73.750 73.750 73.750 73.750 25.000 48.750 ja ja ja Versterken theater
Stichting Jazz in Duketown hogere aanvraag (deels) toekennen 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 18.370 61.630 ja ja ja Versterken muziek
Stichting November Music (incl Requiem) hogere aanvraag (deels) toekennen 136.610 136.610 136.610 136.610 185.000 185.000 185.000 185.000 98.390 86.610 ja ja ja Versterken muziek
Stichting Theater Artemis hogere aanvraag (deels) toekennen 89.969 89.969 89.969 89.969 89.969 89.969 89.969 89.969 8.179 81.790 ja ja ja Versterken theater
Stichting WILLEM TWEE muziek en beeldende kunst hogere aanvraag (deels) toekennen 957.750 952.750 947.750 942.750 966.250 961.250 956.250 951.250 58.500 907.750 ja ja ja Versterken muziek
Artlabb nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 15.910 14.440 11.780 11.500 15.910 ja ja Vernieuwen visueel/cross
Brabants jazzorkest (Bbdb) nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 64.531 64.531 64.531 64.531 64.531 ja Versterken muziek
Cappella brabant nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 17.372 11.562 23.213 14.567 17.372 ja Versterken muziek
Cor unum nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 78.000 56.000 44.000 27.000 78.000 ja Vernieuwen visueel/cross
Jazzwerkplaats nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 32.500 40.544 36.035 31.316 32.500 ja ja Verbinden amateur
Kubra nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 ja ja Vernieuwen visueel/cross
Maritiem 's-Hertogenbosch nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 10.000 10.000 ja Verbinden publiek
Muziekles Den Bosch nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 ja ja Verbinden amateur
Rauwe Kost festival Rauwkost nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 79.947 79.947 79.947 79.947 79.947 ja ja Vernieuwen
Social Label nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 ja Vernieuwen visueel/cross
Solos/nieuwe filmers nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 49.000 49.000 49.000 49.000 49.000 ja ja ja Vernieuwen visueel/cross
Stichting Blauw Gras nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 27.500 27.500 27.500 27.500 27.500 ja ja Verbinden publiek
Stichting Regionale Muziekschool nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 56.200 56.200 56.200 56.200 56.200 ja Verbinden amateur
Stichting SteC nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 23.142 23.142 23.142 23.142 23.142 ja ja Vernieuwen visueel/cross
Studio Tilt nieuwe aanvraag afwijzen 0 0 0 0 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 ja ja Verbinden amateur
Atelier Beheer Stichting  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 31.410 31.410 31.410 31.410 65.000 65.000 65.000 65.000 33.590 31.410 ja Vernieuwen visueel/cross
Matzer Theaterproducties  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 33.140 33.140 33.140 33.140 100.000 100.000 100.000 100.000 66.860 33.140 ja ja ja Versterken theater
Noord Brabants Museum  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 720.420 720.420 720.420 720.420 728.942 8.522 720.420 ja Versterken musea
Oeteldonks Gemintemuzejum  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 5.190 5.190 5.190 5.190 9.590 4.400 5.190 ja Versterken musea
Stedelijk Overlegorgaan voor Kunstenaars  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 10.700 10.700 10.700 10.700 12.200 12.200 12.200 12.200 1.500 10.700 ja Vernieuwen visueel/cross
Stichting Bach Cantates 's-Hertogenbosch  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 6.240 6.240 6.240 6.240 6.350 6.500 6.600 6.700 110 6.240 ja Versterken muziek
Stichting Carnaval 't Slotgat  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 1.610 1.610 1.610 1.610 2.250 640 1.610 ja Verbinden publiek
Stichting Design Museum Den Bosch  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 2.069.420 2.069.420 2.069.420 2.069.420 2.220.000 2.220.000 2.220.000 2.220.000 150.580 2.069.420 ja Versterken musea
Stichting Grafisch Atelier Den Bosch  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 39.100 39.100 39.100 39.100 54.310 54.310 54.310 54.310 15.210 39.100 ja Vernieuwen visueel/cross
Stichting P.M. Slager  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 62.980 62.980 62.980 62.980 65.405  67367 69.388 71.470 2.425 62.980 ja Versterken musea
Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad (IVC)  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 184.840 184.840 184.840 184.840 225.000 225.000 225.000 225.000 40.160 184.840 ja ja ja Versterken muziek
Stichting Verkadefabriek (incl stim pod prod)  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 615.360 615.360 615.360 615.360 627.300 639.846 652.643 665.696 11.940 615.360 ja Versterken theater
Stichting Vrienden Kamermuziek 's-Hertogenbosch  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 29.410 29.410 29.410 29.410 34.250 35.100 36.000 36.900 4.840 29.410 ja Versterken muziek
Vereniging Gilde ST. Catharina ST. Joris  hogere aanvraag afwijzen, huidige budget behouden 50 50 50 50 2.000 1.950 50 ja Verbinden publiek
Beeldende kunst en vormgeving: Lucasprijs  honoreren, huidige budget behouden 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0 2.500 Vernieuwen visueel/cross
Jheronimus Award 's-Hertogenbosch  honoreren, huidige budget behouden 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 Vernieuwen visueel/cross

Programmering beeldende kunst: overig  honoreren, huidige budget behouden 23.670 23.670 23.670 23.670 23.670 23.670 23.670 23.670 0 23.670 Vernieuwen visueel/cross
Beeldende kunst en vormgeving: Stichting WILLEM TWEE (BK)  honoreren, huidige budget behouden 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 19.500 0 19.500 Vernieuwen visueel/cross
Stichting Panama Pictures  honoreren, huidige budget behouden 32.120 32.120 32.120 32.120 32.120 32.120 32.120 32.120 0 32.120 ja Versterken theater
Stichting Theaterfestival Boulevard  honoreren, huidige budget behouden 450.300 450.300 450.300 450.300 450.300 450.300 450.300 450.300 0 450.300 ja Versterken theater
Overig: combinatiefunctionaris  honoreren, huidige budget behouden 12.050 12.050 12.050 12.050 12.050 12.050 12.050 12.050 0 12.050 Verbinden educatie
Regeling: Heemkundekringen  honoreren, huidige budget behouden 8.900 8.900 8.900 8.900 8.900 0 8.900 Verbinden publiek
Heemkundekring Rosmalen (huisvesting)  honoreren, huidige budget behouden 4.490 4.490 4.490 4.490 4.490 0 4.490 Verbinden publiek
overig  honoreren, huidige budget behouden 950 950 950 950 950 0 950 Verbinden publiek
Stichting Tijdvaarders: Bosch Parade  honoreren, huidige budget behouden 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 ja Vernieuwen visueel/cross
Stichting DTV Den Bosch (exclusief nieuw beleid)  honoreren, huidige budget behouden 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 0 230.000 Verbinden publiek
Atelier Beheer Stichting (Nova Zembla)  honoreren, huidige budget behouden 55.220 55.220 55.220 55.220 55.220 55.220 55.220 55.220 55.220 Vernieuwen visueel/cross
De Schutterij  honoreren, huidige budget behouden 530 530 530 530 530 530 530 530 0 530 Verbinden publiek

Drumfanfare Amantius (huisvesting)  honoreren, huidige budget behouden 18.200 18.200 18.200 18.200 18.200  0 18.200 Verbinden amateur
Gilde St. Antonius Abt  honoreren, huidige budget behouden 530 530 530 530 530 0 530 Verbinden publiek
Koningstheateracademie  honoreren, huidige budget behouden 56.560 56.560 56.560 56.560 56.560 57.000 58.000 58.000 0 56.560 Versterken theater
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Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch ( huisvesting)  honoreren, huidige budget behouden 13.450 13.450 13.450 13.450 13.450 0 13.450 Verbinden amateur
Opera aan de Parade  honoreren, huidige budget behouden 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 26.350 0 26.350 Verbinden publiek
Parochie H. Antonius Abt  honoreren, huidige budget behouden 134 134 134 134 134 0 134 Verbinden publiek
's-Hertogenbossche beiaardstichting  honoreren, huidige budget behouden 5.510 5.510 5.510 5.510 5.510 5.510 55.510 5.510 0 5.510 Versterken
Stichting Kafland  honoreren, huidige budget behouden 660 660 660 660 660 0 660 Verbinden publiek
Stichting BABEL 's-Hertogenbosch en omstreken  honoreren, huidige budget behouden 3.246.610 3.246.610 3.246.610 3.246.610 3.246.610 3.246.610 3.246.610 3.246.610 0 3.246.610 Verbinden educatie
Stichting BABEL 's-Hertogenbosch en omstreken  honoreren, huidige budget behouden 2.107.500 2.107.500 2.107.500 2.107.500 2.107.500 2.107.500 2.107.500 2.107.500 0 2.107.500 Verbinden amateur
Stichting Carnavalsorganisatie Nuland  honoreren, huidige budget behouden 660 660 660 660 660 660 660 660 0 660 Verbinden publiek
Stichting Engelens Belang  honoreren, huidige budget behouden 270 270 270 270 270 270 270 270 0 270 Verbinden publiek
Stichting Engelens Belang  honoreren, huidige budget behouden 620 620 620 620 620 0 620 Verbinden publiek
Stichting Intocht St. Nicolaas  honoreren, huidige budget behouden 3.340 3.340 3.340 3.340 3.340 0 3.340 Verbinden publiek
Stichting Jeugdbelangen Nuland  honoreren, huidige budget behouden 580 580 580 580 580 580 580 580 0 580 Verbinden publiek
Stichting Oranje comité Empel  honoreren, huidige budget behouden 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 2.620 0 2.620 Verbinden publiek
Stichting Oranje/St Nicolaas comité Vinkel  honoreren, huidige budget behouden 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 1.160 0 1.160 Verbinden publiek
Stichting Oranjecomité Nuland  honoreren, huidige budget behouden 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 1.370 0 1.370 Verbinden publiek
Stichting Orgelkring Hendrik Niehoff  honoreren, huidige budget behouden 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 4.430 0 4.430 Versterken muziek
Stichting Stadspijpers  honoreren, huidige budget behouden 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 2.720 0 2.720 Verbinden amateur
Stichting TAPTOE  's-Hertogenbosch  honoreren, huidige budget behouden 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0 10.000 Versterken muziek
Stichting Vrienden Rosmalens Carnaval  honoreren, huidige budget behouden 4.560 4.560 4.560 4.560 4.560 0 4.560 Verbinden publiek
Stichting WILLEM TWEE muziek & beeldende kunst (muziekprogrammering)  honoreren, huidige budget behouden 52.690 52.690 52.690 52.690 52.690 52.690 52.690 52.690 0 52.690 Versterken muziek
Vereniging Oeteldonkse Club  honoreren, huidige budget behouden 9.590 9.590 9.590 9.590 9.590 0 9.590 Verbinden publiek
VK-HMK ('s-Hertogenbosch' Muziekkorps (huisvesting)  honoreren, huidige budget behouden 4.440 4.440 4.440 4.440 3.929 4.440 Verbinden amateur
Zuid Nederlandse Theater Maatschappij (ZNTM)  bv  honoreren, huidige budget behouden 3.129.980 3.129.980 3.129.980 3.129.980 3.129.980 3.129.980 3.129.980 3.129.980 0 3.129.980 Versterken theater
Stichting Jheronimus Bosch Art Center  honoreren, huidige budget behouden 46.830 33.930 21.030 8.130 47.550 35.370 25.000 25.000 59.730 Versterken musea
PM 12.167 15.597 23.497 31.397
Cultureel jongerenfestival herverdelen 0 48.300 Vernieuwen
overig herverdelen 0 4.340 Versterken
overig herverdelen 0 5.946 Versterken
overig herverdelen 0 700 Verbinden
Wereld van Bosch herverdelen 0 25.000 Verbinden
Beeldende kunst en vormgeving: overig (was WOT) herverdelen 0 65.500 Vernieuwen
Stichting Cabaretfirma herverdelen 0 92.590 Versterken
ST. Schoolbesturen Primair Onderwijs 's-Hertogenbosch: Wijktheaterherverdelen 0 22.140 Verbinden
Beeldende kunst en vormgeving : Kunstnacht/Atelierroute herverdelen 0 12.500 13.100 12.500 13.100 12.500 Verbinden
Beeldende kunst en vormgeving : AV/DOCwerk (Willem Twee) afbouwen 0 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Vernieuwen

Subsidieregeling: Amateurkunstbeoefening regeling behouden 256.940 256.940 256.940 256.940 256.940 256.940 256.940 256.940 0 256.940 Verbinden amateur

Subsidieregeling: fonds Landelijk Onderscheidend regeling behouden 300.000 300.000 300.000 300.000 229.000 229.000 229.000 229.000 300.000 Versterken
Subsidieregeling: fonds Lokaal Effectief regeling behouden 215.000 215.000 215.000 215.000 280.570 280.570 280.570 280.570 280.570 Verbinden
Subsidieregeling: fonds Pop Up regeling behouden 275.000 275.000 275.000 275.000 280.570 280.570 280.570 280.570 280.570 Vernieuwen

Subtotaal 15.048.490 15.048.490 15.048.490 15.048.490 16.337.901 15.351.751 15.489.298 15.389.188 1.566.618 15.048.490
Totaal 16.095.430 16.095.430 16.095.430 16.095.430 17.384.981 16.398.831 16.536.378 16.436.268 1.566.618 16.166.570
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