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Weert, 19 januari 2021 
 
 
 

Onderwerp :  Beantwoording vragen van Mevr. Van den Bergh (VVD) 
 
 

 
Geacht raadslid, 
 
 
 
Per mail heeft mevr. Van den Bergh een aantal vragen gesteld, in deze brief worden deze 
vragen beantwoord. 

 
Vraag 1.  
Wat is de status van het Cultuurplan 2021-2024? 
 
Antwoord: 
De Provincie heeft diverse regelingen. Projectsubsidies (1 jaar subsidie), 

Subinfrastructuur (2 jaar subsidie) en Cultuurplanstatus (4 jaar subsidie). Ruim 22 

miljoen Provinciaal Cultuurgeld wordt op deze manier verdeeld (mede obv een 
adviesrapport van de Culturele denktank van de provincie).  
 
Provinciale Staten heeft de Cultuurplanstatus 2021-2024 toegekend aan het Limburg 
Festival en het College van Gedeputeerde Staten heeft subsidies toegekend in het kader 
van de Subinfrastructuur 2021-2022 aan Destination Unknown en Percussion Friends. 

 
Vraag 2.  
Dragen andere gemeentes ook bij, bijv bij Limburgs Festival, gevestigd in Roggel 
 
Antwoord: 
Ja, het gaat in dit geval om vrijwel alle Midden-Limburgse gemeenten en één Duitse 
gemeente; Roermond, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Echt-Susteren, Roerdalen en 

Stadt Wassenberg (DE). 
 
Vraag 3. 
Heeft het Limburgs Festival een link met Limburgs Film Festival? 

 
Antwoord:  

Het Limburg Film Festival is een ander festival dan het Limburg Festival. Het Limburg Film 
Festival omvat enkel film, terwijl het Limburg Festival ook theater, opera en vele andere 
cultuurvormen omvat. Het Limburg Festival heeft verschillende contacten in het culturele 
veld, waaronder contacten met verschillende andere cultuurplaninstellingen. Het is met 



 

 

meer dan 55.000 bezoekers een drukbezocht festival met vele voorstellingen in de 
deelnemende gemeenten.  
 
Vraag 4. 
Gelet op Sturen op Effecten: hoe concreet is beoogd effect/doel in dit raadsvoorstel 

Bijdragen aan organisaties die in Weert activiteiten organiseren? 
 
Antwoord:  
Het nieuwe cultuurbeleid (maart 2021 in de raad) is volledig met doelenboom en o.b.v. 
‘Sturen op Effecten’ opgesteld. Deze drie organisaties, die activiteiten in Weert 
organiseren, bereiken vele duizenden bezoekers en dragen bij aan het realiseren van 
verschillende effecten en doelen uit het bestaande maar ook het nieuwe cultuurbeleid.  
 
Vraag 5. 
Subsidie voor twee jaar, hoe verder na 2022? 
 
Antwoord:  

De Subinfrastructuur is een regeling voor twee jaar. Na twee jaar kan er opnieuw een 

aanvraag bij de Provincie ingediend worden. Opname in de Subinfrastructuur betekent dat 
er bij een instelling sprake is van een zodanige daadwerkelijke inhoudelijke én zakelijke 
doorontwikkeling dat doorzetting van die ontwikkeling mogelijk kan leiden tot de 
Cultuurplanstatus. Na twee jaar wordt er dus opnieuw bezien of deze organisaties in 
aanmerking komen voor de een van de Provinciale regelingen.  

Vraag 6. 
Bij Stg Percussion Friends en Stg Destination Unknown : dragen andere gemeentes ook 

bij? Mede gelet op regionale, provinciale uitstraling 
 
Antwoord:  
Percussion Friends heeft een interessante financieringsmix in haar aanvraag staan. 8% 
van de gemeente Weert, 35% van de Provincie (maximale subsidiëring van de Provincie). 
De overige middelen proberen zij via fondsen, sponsoring en crowdfunding te 
genereren. Destination Unknown heeft ook een aanvraag bij de gemeente Venlo en 

diverse fondsen en stichtingen lopen. 

Vraag 7. 
Subsidies worden verstrekt terwijl er mogelijk geen activiteiten zijn agv corona. Dan 
gelden terug naar gemeente? 
 
Antwoord:  

Ja, de organisaties dienen achteraf de activiteiten te verantwoorden op basis van 
voorwaarden. Als ze er niet aan voldoen, wordt de subsidie achteraf lager vastgesteld. De 
subsidies zijn dus nooit verloren.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 

 
 

Hans Jansen 
hoofd afdeling OCSW 
 
 

   
 

 




