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Aanleiding  

Nadat Weert een succesvolle culturele bloei meemaakte in de jaren 2018 

en 2019 gingen vanaf maart 2020 ook de deuren van de culturele sector 

nagenoeg volledig op slot door de covid-19 pandemie. Dat leverde voor 

de culturele sector een aantal knelpunten op, zoals de terugloop van 

ledenaantallen en geminimaliseerde financiële reserves bij verenigingen, 

minder werk voor (jonge makers), uitstroom van professionele makers 

en medewerkers naar andere beroepsgroepen en een lager 

consumentenvertrouwen. De huidige ontwikkelingen op het gebied van 

economie en duurzaamheid leveren weer nieuwe uitdagingen op.  

  

Uitvoeringsprogramma voor de hele keten  

De afgelopen periode heeft de gemeente Weert gemonitord hoe de 

cultuursector ervoor staat en welke behoeftes zij hebben. De culturele 

verenigingen zijn bevraagd middels enquêtes. Met diverse (individuele) 

professionele makers, verenigingen en organisaties zijn gesprekken 

gevoerd. Deze bevindingen zijn in samenwerking met de professionele 

culturele instellingen (Bibliocenter, Munttheater, RICK, Muziekcentrum 

de Bosuil en Museum W) verwerkt in dit plan voor de gehele 

cultuursector in Weert.  

  

Het uitvoeringsprogramma voor de periode 2022 t/m 2024 dat voorligt is 

met veel ambitie en lef geschreven. Termen als ‘herstel’ en ‘achterstand’ 

zijn zoveel mogelijk omgezet naar ‘vooruitgang’ en ‘groei’. De plannen 

dragen bij aan het weer terug op het niveau brengen van de gehele 

cultuurketen. Het biedt culturele spelers de kans om zich opnieuw uit te 

vinden en uitdagingen rondom ontstane problematiek door corona aan te 

pakken. Het plan bevat nieuwe en extra initiatieven, die vanuit de 

reguliere exploitatie niet betaald kunnen worden.    

  

Inzet middelen  

De van het Rijk ontvangen financiële middelen zetten we in voor de 

lokale culturele infrastructuur. Dat doen we om een impuls te geven en 

het ondersteunen van verenigingen, makers en instellingen in Weert. De 

cultuursector krijgt in de volle breedte de kans om in te spelen op 

ontwikkelingen en postcorona problemen aan te pakken.   

  

  

Uitvoeringsprogramma  

Subsidieregeling Amateurkunstensector (€ 135.000, -)  

Weert kent een rijk amateurkunstenveld met vele muziekverenigingen, 

schutterijen, toneel- en dansgroepen. Veel Weertenaren zijn lid van een 

vereniging vanwege de sociale verbinding met anderen. Uitdagingen 

waarmee organisaties in de amateurkunstensector te maken heeft zijn 

door de coronaperiode versterkt. De terugloop van ledenaantallen is 

versneld omdat mensen een andere vrijetijdsbesteding hebben 

gevonden. Met minder vrijwilligers en een kleinere eigen reserve dan 

voorheen, moeten verenigingen zich opnieuw uitvinden.  

  

De subsidieregeling stelt aanvragers binnen het amateurkunstenveld in 

staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe ontwikkeling in gang te 

zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten. Het is bedoeld als een 

investering om structurele veranderingen in gang te zetten. De 

toekomstbestendigheid wordt zo vergroot en de spelers worden 

veerkrachtig genoeg om te in kunnen spelen op veranderingen. Er 

worden projecten mogelijk gemaakt waarmee het (artistiek en zakelijk) 

succes van organisaties en instellingen wordt vergroot op de 

(middel)lange termijn.  

  

Middels een regeling worden organisaties en verenigingen uitgedaagd om 

zich te ontwikkelen binnen drie onderwerpen:  

- Sociaal-maatschappelijk: culturele organisaties en makers 

organiseren activiteiten rondom een maatschappelijk thema of 

voor speciale doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een 

beperking of jongeren. Daarmee wordt een nieuwe doelgroep, 

deelnemers en/of publiek bereikt;  

- Artistieke ontwikkeling: activiteiten die bijdragen aan de verdere 

artistieke ontwikkeling van de betrokken deelnemers en/of de 

artistieke visie van de organisatie zoals cross-overs met andere 

kunstdiscipline;  

- Samenwerking: het project komt tot stand in samenwerking met 

nieuwe partners met een substantiële eigen inbreng. Dat kunnen 
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partners binnen de (eigen) kunsten zijn maar ook andere buiten 

de eigen discipline.  

De subsidieregeling wordt uitgevoerd in de periode 2022-2023 door de 

gemeente Weert.   

 

Subsidieregeling Makersimpuls (€ 100.000, -)  

Professionele culturele en creatieve makers hebben door COVID-19 

minder werk en opdrachten. Vooral jonge makers en makers zonder 

kunstvakopleiding hebben hier last van. Zij bouwden in de afgelopen 

periode geen portfolio of netwerk op. Soms zat er niets anders op dan 

een TOZO-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers) aanvragen bij de gemeente of de overstap te maken naar 

een ander vakgebied. Daar waar instellingen veelal gebruik konden 

maken van (landelijke) steunmaatregelen was er weinig ondersteuning 

voor de ongebonden individuele maker.  

  

Makers zijn afhankelijk van opdrachtverstrekking door andere 

organisaties. Dat kunnen culturele instellingen of verenigingen zijn, maar 

ook maatschappelijke organisaties. Na de coronaperiode zijn organisaties 

gefocust zijn op eigen herstel en blijven de opdrachten voor (jonge) 

makers achter.   

  

Tien individuele makers die actief zijn in diverse kunstdisciplines wordt 

de kans geboden de opgelopen achterstand in te halen en te investeren 

in de eigen ontwikkeling. Het impulstegoed van maximaal € 10.000, - 

per aanvrager moet bijdragen aan de professionalisering van de maker. 

De maker ontwikkelt en profileert het eigen artistieke talent, de 

professionele beroepspraktijk en het cultureel ondernemerschap. In de 

periode 2022-2024 willen we maximaal 10 beurzen beschikbaar stellen, 

die ook door een collectief van professionele makers kan worden 

aangevraagd. Daarbij is er ook aandacht voor een begeleidings- en 

professionaliseringstraject waarbij zo veel als mogelijk de verbinding 

wordt gelegd met bestaande platforms zoals Huis voor de Kunsten 

Limburg, Via Zuid en de professionele culturele instellingen in Weert.  

  

Adviescommissie  

Om potentiële opdrachtgevers te betrekken en hen in aanraking te laten 

komen met de (nieuwe generatie) makers wordt er een adviescommissie 

samengesteld die de aanvragen beoordeelt en actief deelneemt aan het 

begeleidingstraject- en professionaliseringstraject van de makers. In 

deze commissie neemt in elk geval een afvaardiging van de 

professionele culturele instellingen uit Weert deel.   

 

Subsidieregeling Stimulering nieuwe initiatieven (€ 240.000, -)  

De cultuursector kan haar veerkracht weer terugkrijgen. Door nieuwe 

initiatieven te stimuleren worden organisaties uitgedaagd om zich 

opnieuw uit te vinden en de creativiteit weer te laten stromen. Deze 

nieuwe initiatieven kunnen bijdragen aan het terugwinnen van het 

consumentenvertrouwen, samenwerking en kennisdeling stimuleren en 

het (beter) zichtbaar maken van het culturele aanbod. Hoe bekender het 

aanbod, hoe groter de groei van deelnemers hieraan zal zijn. Hoe dieper 

cultuur in Weert verankerd raakt in de gemeente Weert, hoe meer het 

zal bijdragen aan een aantrekkelijk vestegingsklimaat.   

  

Om een inhaalslag te maken stelt de gemeente Weert een 

subsidieregeling open voor nieuwe initiatieven die bij kunnen dragen aan  

- Verbreding van het culturele aanbod;   

- Stimuleren van samenwerking;  

- Kennisdeling;   

- Zichtbaarheid c.q. bekendheid van het aanbod.    

Enkele voorbeelden van projecten die door (mede-)financiering vanuit 

deze regeling gerealiseerd kunnen worden:   

- Een kennisbalie waar organisaties, verenigingen en makers 

terecht met hun vragen over techniek, marketing, facilitair, 

horeca, financiën en DTP. Zij worden geholpen door 

medewerkers van de instellingen die hun kennis en ervaring 

delen om zo makers en verenigingen op weg te helpen. Denk 

aan het maken van een standaardcontract, een lichtplan, 

communicatieplan, een geluidsontwerp, een poster, 

kaartverkoop inrichten etc.;  

- Het realiseren en organiseren van een locatie waar makers 

elkaar ontmoeten en waar aan nieuwe ideeën en projecten 

gewerkt kan worden. Kruisbestuiving staat hierbij hoog in het 

vaandel, alle (kunst-)disciplines zijn welkom. De locatie moet 



 

gratis te gebruiken zijn, en beschikt idealiter over een 

expositieruimte en klein podium voor presentaties;   

Door meer activiteiten te digitaal te streamen, kan het 

uitvoeringsprogramma laagdrempeliger aangeboden worden. Ook 

kunnen mensen die zelf minder mobiel zijn, vaker genieten van de 

cultuur die Weert te bieden heeft. Hiervoor kan bijvoorbeeld 

samenwerking gezocht worden met o.a. Weert FM;  

- Twee LED-schermen op bijvoorbeeld de Nieuwe Markt, laten een 

selectie zien van al het culturele aanbod in Weert. Zowel van de 

professionele instellingen als de zzp’ers en andere makers.  

Drempel verlagen voor doelgroep minima (€ 100.000, -)  

Een andere manier om het consumentenvertrouwen terug te winnen en 

tevens een doelgroep te bereiken waarvoor de drempel soms te hoog is, 

is het ontwikkelen van een speciaal aanbod voor de doelgroep ‘minima’.  

Deze lage inkomensgroepen in Weert bestaat uit volwassenen met een 

inkomen tot maximaal 130% van het minimuminkomen. Dat staat gelijk 

aan 3338 huishoudens in Weert. Voorbeeld van een activiteit is het 

ontwikkelen van een strippenkaart waarmee deze groep een aantal keer 

met maximaal 2 personen gratis deel kunnen nemen aan een culturele 

activiteit. Denk hierbij aan het bezoeken van Museum W, een 

voorstelling of concert bijwonen, een les bij RICK of een speciaal 

bibliotheekabonnement. Dit werkt drempelverlagend en zorgt ervoor dat 

ongeacht de financiële situatie men toch deel kan nemen aan cultuur.  

  

De gemeente Weert ontwikkelt dit initiatief samen met de professionele 

culturele instellingen die ook aan het impulsuitvoeringsprogramma 

hebben meegewerkt. Hiervoor wordt door deze partners een speciaal 

aanbod gecreëerd.   

Cultuurcoördinator (€ 235.000, -)  

Nog meer dan voor de coronacrisis is er binnen de culturele sector 

behoefte aan iemand die kan helpen bij leggen van verbindingen, die 

samenwerking stimuleert, die helpt bij het uitwerken van ideeën en 

lijnen. Dit is iemand die zowel de instellingen onderling alsook de 

instellingen met andere culturele en maatschappelijke netwerken 

verbindt. Er worden tal van culturele activiteiten ontwikkeld en 

georganiseerd, maar deze zijn niet zichtbaar voor zowel collega 

cultuurmakers als voor de potentiële bezoeker.   

  

De culturele infrastructuur kan aan kracht winnen als er meer wordt 

samengewerkt en samen naar buiten wordt getreden. Echter 

samenwerking kan alleen ontstaan en groeien als de verschillende 

spelers op de hoogte zijn van elkaars ideeën, activiteiten en plannen. 

Door tijdsgebrek en een sterke focus op het eigen herstel na corona lukt 

dit zowel de professionele culturele instellingen als ook andere culturele 

spelers maar beperkt. Daarnaast kan deze persoon de cultuursector 

wijzen op de mogelijkheden van de subsidieregelingen die de gemeente 

openstelt en helpen bij het vinden van een gezonde financieringsmix in 

dekking van de kosten van projecten.  

  

Er is behoefte aan een aanspreekpunt, verbinding en coördinatie in de 
uitvoering 
Nog meer dan voor de coronacrisis is er binnen de culturele sector 
behoefte aan iemand die kan helpen bij leggen van verbindingen, die 
samenwerking stimuleert, die helpt bij het uitwerken van ideeën en 

lijnen. Dit is iemand die zowel de instellingen onderling alsook de 

instellingen met andere culturele en maatschappelijke netwerken 
verbindt. Er worden tal van culturele activiteiten ontwikkeld en 
georganiseerd, maar deze zijn niet zichtbaar voor zowel collega 
cultuurmakers als voor de potentiële bezoeker.  
 

- De culturele infrastructuur kan aan kracht winnen als er meer 

wordt samengewerkt en samen naar buiten wordt getreden. 

Echter samenwerking kan alleen ontstaan en groeien als de 

verschillende spelers op de hoogte zijn van elkaars ideeën, 

activiteiten en plannen. Door tijdsgebrek en een sterke focus op 

het eigen herstel na corona lukt dit zowel de professionele 

culturele instellingen als ook andere culturele
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spelers maar beperkt.  Om die reden is er een coördinator nodig die de 
cultuursector kan wijzen op de mogelijkheden van de subsidieregelingen 
die de gemeente openstelt en die kan helpen bij het vinden van een 
gezonde financieringsmix in dekking van de kosten van projecten. 

 
Voor deze extra inzet t/m 2024 worden aanvullend middelen 
beschikbaar gesteld in dit voorstel. Voor de duidelijkheid wordt deze 
functie in de periode 2022 t/m 2024 ‘De cultuurcoördinator’ genoemd.  

 

Voor de duidelijkheid wordt deze functie in de periode 2022 t/m 2024 

‘De cultuurcoördinator’ genoemd.   

  

De cultuurcoördinator wordt voor de periode 2022 t/m 2024 aangesteld 

door een van de professionele zelfstandige culturele instellingen 

(Bibliocenter, De Bosuil, Munttheater of RICK). De gemeente draagt 

hieraan bij middels een incidentele subsidie. Het totale budget is bedoeld 

voor de personeelskosten en voor uitvoering van incidentele activiteiten 

zoals bijeenkomsten en communicatie.  

  

De taken die deze functionaris zal gaan vervullen:  

- Aanjagen, initiëren en regisseren zijn functietaken. Organiseren 

niet, dat is een rol voor de instellingen, verenigingen en andere 

initiatiefnemers;  

- Het samenbrengen van culturele spelers in het brede culturele 

werkveld met als doel kruisbestuiving en kennisuitwisseling;    

- Samenwerking aanjagen, zowel binnen als met de culturele 

sector;  

- Het meehelpen realiseren van nieuwe initiatieven;   

- Aanspreekpunt voor en afstemming met de vijf professionele 

culturele instellingen in de samenwerking met Citymarketing  

Weert;  

- Het coördineren van potentiële aanvragers, wijzen op de 

mogelijkheden van en begeleiden van aanvragen bij de open te 

stellen subsidieregelingen uit dit uitvoeringsprogramma;  

- Helpen bij het zichtbaar maken van cultureel aanbod;  

Financiële vertaling  

  Ontvangen  

Rijksmiddelen  

  Begrote 

kosten over 

2022 t/m 

2024  

Beschikbaar 

bedrag 2022 

na 

compensatie 

RICK 2022  

€ 850.356, -  Subsidieregeling  

Amateurkunstensector   

€ 135.000, -  

    Subsidieregeling 

Makersimpuls  

€ 100.000, -  

    Subsidieregeling 

Stimulering nieuwe 

initiatieven  

€ 240.000, -  

    Betrekken doelgroep 

minima   

€ 100.000, -  

    Cultuurcoordinator  € 235.000, -  

    Uitvoeringskosten*   € 40.000, -   

Totaal   € 850.356, -    € 850.000, -  

  

*De gemeente Weert neemt een aantal taken in de uitvoering van het 

plan voor eigen rekening. Het uitvoeren van de drie subsidieregelingen 

brengt kosten met zich mee. Daarbij moet gedacht worden aan 

communicatie- en publicatiekosten, vergoeding adviescommissie 

(regeling Makersimpuls) en eventuele extra personele lasten.   

  


