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Onderwerp 
 
Subsidie voor organisaties met provinciale Cultuurplanstatus en/of 
Subinfrastructuurinstellingen. 
 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de aanvragen en projectplannen van de organisaties die in 
de provinciale cultuurplanperiode 2021-2024 een aanvraag indienen en activiteiten 
organiseren in Weert;  

2. Voor de jaren 2021 en 2022 de volgende bedragen beschikbaar stellen:  
a. Een bedrag van maximaal € 25.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor 

subsidie aan het Limburg Festival;  
b. Een bedrag van maximaal € 20.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor 

subsidie aan Stichting Percussion Friends; 
c. Een bedrag van maximaal € 7.500,- per jaar beschikbaar te stellen voor 

subsidie aan Stichting Destination Unknown;  
3. Het college opdragen de beslispunten onder 2 behorende subsidiebesluiten te 

nemen; 
4. Het totaalbedrag van € 52.500,- per jaar in 2021 en 2022 ten laste van prioriteit 

19, Cultuurbeleid, uit de gemeentebegroting 2021 te brengen.  
 
Inleiding 
Sinds november 2017 is de gemeente Weert pleitbezorger van een betere verdeling van 
de provinciale cultuurgelden. Dit pleidooi werd in 2018 vertaald in een ambitie en aanpak, 
en vastgesteld door uw raad in de Routeplanner Cultuur 2018-2020. De provincie Limburg 
erkende de scheve verdeling van de cultuurgelden en gaf de gemeente Weert de opdracht 
om te inventariseren welke (innovatieve) initiatieven de provinciale, culturele 
basisinfrastructuur completeren en of deze initiatieven in staat zijn zodanig te 
professionaliseren (en te programmeren) dat zij op termijn kunnen uitgroeien van een 
subinfrastructuurinstelling tot een Cultuurplaninstelling. Voor het onderzoek en de 
concretisering daarvan in de vorm van een pilot kreeg de gemeente provinciale financiële 
middelen toegewezen en drie jaar de tijd. Deze pilot kreeg de titel ‘Aanvalsplan Cultuur 
Noord- en Midden-Limburg’.  
 
De gemeente Weert heeft zich in deze pilot-periode ingezet om een instelling in Weert 
klaar te stomen voor het doen van een aanvraag voor de provinciale 
subinfrastructuurregeling. Stichting Diep Events ontving de provinciale gelden en een 
subsidie van de gemeente Weert om te professionaliseren en te experimenteren met de 
programmering. Ook zette de gemeente Weert zich samen met andere gemeenten in 
Noord- en Midden-Limburg in om aan deze opdracht te werken en werden diverse 
besluitvormingsmomenten aangegrepen om de provincie Limburg te wijzen op de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid om een betere verdeling te bereiken. In de 
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eindevaluatie in 2019 bleek dat Stichting Diep Events begin 2020 nog niet voldoende klaar 
was om een aanvraag in te dienen voor de provinciale cultuurplanregelingen.  
De provincie Limburg stimuleert culturele instellingen die van provinciale en eventueel van 
landelijke betekenis zijn op het gebied van kunst en cultuur middels de regeling 
Cultuurplaninstelling. Deze status wordt erkend door Provinciale Staten en de instellingen 
ontvangen voor vier jaar een subsidie ten behoeve van hun exploitatie. Een tweetal 
andere culturele organisaties werden in overleg met de provincie Limburg  door de 
gemeente Weert voorgedragen als potentiele aanvragers voor de 
subinfrastructuurregeling. Deze regeling is bedoeld voor instellingen die de eenjarige 
projectsubsidie zijn ontgroeid en voor maximaal twee jaar een projectsubsidie ontvangen 
om een inhoudelijke of zakelijke doorontwikkeling te maken die wellicht kan leiden tot de 
status Cultuurplaninstelling.  
 
Een drietal organisaties die culturele activiteiten in Weert organiseren hebben een 
aanvraag ingediend bij de provinciale cultuurplanregelingen. Gedeputeerde Staten van de 
provincie Limburg heeft de aanvragen voor de subinfrastructuurregeling van Stichting 
Percussion Friends en Stichting Destination Unknown gehonoreerd. Provinciale Staten 
heeft op 13 november jongstleden de cultuurplanstatus toegekend aan het Limburg 
Festival. 
 

Beoogd effect/doel 
Bijdragen aan de organisaties die in Weert activiteiten organiseren en deel uitmaken van 
de provinciale culturele basis/-en subinfrastructuur. 
 
Argumenten  
1.1 De aanvragen en projectplannen van de in Weert actieve culturele organisaties zijn 
een resultaat van de ambities uit de Routeplanner Cultuur  
Het is gelukt om twee aanvragers uit Weert klaar te stomen voor een provinciale aanvraag 
voor de Cultuurplanperiode 2021-2024. Daarmee heeft Weert de opdracht zoals 
omschreven in de Routeplanner Cultuur volbracht en draagt bij aan een evenwichtigere 
verdeling van het cultuuraanbod in de hele provincie. 
 
1.2 De aanvragen van de in Weert actieve culturele organisaties zijn door de provinciale 
adviescommissie ‘Cultuurtank’ positief beoordeeld 
De aanvragen voor de provinciale regeling Cultuurplaninstellingen en Subinfrastructuur 
zijn beoordeeld door een adviescommissie. Deze zogenaamde ‘Cultuurtank’ bestaat uit 
commissieleden afkomstig uit heel Nederland die op basis van (culturele) expertise een 
advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten. Deze commissie heeft de aanvragers 
Limburg Festival, Stichting Percussion Friends en Stichting Destination Unknown positief 
beoordeeld. Gedeputeerde Staten heeft het advies inhoudelijk overgenomen, en heeft ook 
financieel een voorstel gemaakt dat een betere verdeling over de hele provincie Limburg 
mogelijk maakt. 

 
2.1 De provinciale bijdrage wordt gebaseerd op de ingediende begroting 
De provincie Limburg baseert de hoogte van de te verstrekken subsidie op de ingediende 
plannen en bijhorende begroting. Daarin is ook een afweging gemaakt ten aanzien van de 
verwachtte bijdragen van derden. Alle drie de aanvragers houden rekening met een 
bijdrage van de gemeente Weert, aangezien ze conform het plan activiteiten organiseren 
in Weert. Zonder subsidie van de gemeente Weert kunnen de activiteiten niet doorgaan en 
wordt de subsidie van de provincie Limburg mogelijk lager vastgesteld. Ook andere 
gemeenten in Limburg subsidiëren organisaties uit de provinciale infrastructuur indien 
deze activiteiten in die gemeente organiseren. 
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2.a.1  Bijdragen aan de enige Cultuurplaninstelling in Midden-Limburg  
Het Limburg Festival was in de periode 2017-2020 de enige instelling in Midden-Limburg 
met de provinciale Cultuurplanstatus. De gemeente Weert ondersteunt de organisatie 
sinds 2017 met incidentele subsidies om activiteiten in de gemeente te organiseren. Ook 
zette de gemeente Weert zich in voor een bijdrage van alle Midden-Limburgse gemeenten 
aan de enige cultuurplaninstelling in Midden-Limburg: Limburg Festival, en werd de 
provincie Limburg met wisselend succes om volledige cofinanciering gevraagd. Het 
theaterfestival heeft voor de cultuurplanperiode 2021-2024 een aanvraag ingediend bij de 
provincie Limburg. De cultuurplanstatus is inmiddels erkend in de Provinciale Staten 
vergadering van 13 november 2020. Hierdoor ontvangt de organisatie in de komende  
periode elk jaar een subsidie van de provincie Limburg. Een bijdrage van de gemeente 
Weert betekent dat het Limburg Festival daadwerkelijk activiteiten gaat organiseren in de 
gemeente, het theaterfestival is een waardevolle aanvulling op het culturele speelveld in 
Weert. 
 
2.b.c.1. Bijdragen aan de instellingen die een aanvraag hebben gedaan voor de provinciale 
Subinfrastructuurregeling 2021-2022 
De financiële bijdrage van gemeente Weert die gevraagd wordt door de Stichting 
Percussion Friends en Stichting Destination Unknown wordt ingezet om een 
professionaliseringsslag te maken in de jaren 2021 en 2022. Beide organisaties hebben 
zich in het verleden bewezen en werken in de komende twee jaar aan draagvlak en 
zichtbaarheid. Zij ontwikkelen nieuwe activiteiten vanuit de gemeente Weert. Daarnaast 
werken ze aan het verder professionaliseren van hun organisaties, rekening houdend met 
de Code Cultural Governance en de Fair Practice Code. De organisaties zetten zich in voor 
(jong) talent op het vlak in hun eigen vakgebieden, namelijk percussie en beeldende 
kunst/vormgeving. Daarmee wordt de diversiteit in het aanbod in Weert verder vergroot 
en zijn ze een waardevolle toevoeging voor het culturele aanbod in de regio Weert met 
een uitstraling naar de hele provincie Limburg.  
 
Stichting Percussion Friends is in 2005 opgericht vanuit Weert. De organisatie zette zich 
de afgelopen vijftien jaar succesvol in voor de ontwikkeling van jonge muzikanten in de 
percussiewereld. Na een vliegende start vanuit Weert ontwikkelde de organisatie zich als 
belangrijke speler door hun eigen percussie-ensemble Mallet Collective en het 
tweejaarlijkse evenement Chamber Music Academy. Een samenwerking met het 
conservatorium zorgde voor een verhuizing van de stichting naar Amsterdam waar de 
academie uit is gegroeid tot internationaal bezocht evenement. De organisatie heeft vele 
percussionisten (mede-)opgeleid. Onder hen ook de winnaar van de Nederlandse 
Muziekprijs 2020, die als eerste percussionist ooit de prijs won. Percussion Friends is naar 
de gemeente Weert verhuisd in 2020. Vanuit Weert heeft de organisatie meer connectie 
met alle lagen van slagwerkspelers en publiek. Relevante samenwerkingspartners zoals 
Adams Muziekcentrale, Philharmonie Zuid Nederland en diverse harmonieën en fanfares in 
Weert zorgen voor een goed klimaat waarin de organisatie zich verder kan ontwikkelen.  
 
Stichting Destination Unknown is een organisatie die jonge kunstenaars een werkperiode 
biedt in panden die tijdelijk leeg staan; wachtend op een nieuwe eigenaar of klaar voor de 
sloop. Deelnemende kunstenaars creëren werk gebaseerd op die specifieke locatie. De 
werkperiode van drie maanden wordt afgesloten met een tentoonstellingsweekend. De 
kunstenaars tonen hun werk en gaan in gesprek met bezoekers. Eerdere edities vonden 
plaats in Venlo, Maastricht en Tilburg. In 2019 werd er een editie in Weert georganiseerd. 
Ondanks de nomadische insteek van organisatie, zien Destination Unknown veel kansen in 
de regio Noord- en Midden-Limburg en hebben zij zich gevestigd in Weert.   
 
3.1. De subsidies worden per jaar beschikbaar gesteld 
Op basis van de ingediende projectplannen is er een prioriteit in de gemeentebegroting 
voor het jaar 2021 en 2022 opgenomen. Deze meerjarige projectplannen zijn in de bijlage 
van het voorstel toegevoegd. Het college van B&W is bevoegd om na het raadsbesluit de 
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subsidies jaarlijks beschikbaar te stellen aan de organisaties. De aanvragen voor de 
subsidie in het jaar 2021 zijn tevens bijgevoegd.  
 
4.1. Extra budget voor de ondersteuning is noodzakelijk 
Binnen de huidige beschikbare budgetten is er geen ondersteuning mogelijk voor deze 
projectplannen en activiteiten. Een eenmalige prioriteit voor de jaren 2021 en 2022 is de 
enige mogelijkheid om een subsidie te kunnen verstrekken aan de organisaties om de 
plannen te verwezenlijken in Weert. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
n.v.t. 
 
Financiële gevolgen 
In de begroting 2021 is op basis van prioriteit 19, Cultuurbeleid, voor 2021 en 2022           
€ 52.500,- per jaar ten laste van de algemene reserve beschikbaar.  
 
In de jaren 2021 en 2022 wordt dit bedrag jaarlijks ingezet voor: 
Limburg Festival   € 25.000,- 
Stichting Percussion Friends  € 20.000,- 
Stichting Destination Unknown € 7.500,- 
 
Uitvoering/evaluatie  
De eenmalige subsidie wordt via een beschikking verleend en na afloop op basis van een 
afrekening vastgesteld. 
 
Communicatie/participatie  
Wij informeren Limburg Festival, Stichting Percussion Friends en Stichting Destination 
Unknown over uw besluit middels bijgevoegde conceptbrieven.  
 
Advies raadscommissie  
De commissie S&I-M&B acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als 
bespreekstuk. 
 
Bijlagen  

- Aanvraag 2021 incl. Projectplan en begroting 2021-2024 Limburg Festival; 
- Aanvraag 2021 incl. Projectplan en begroting 2021-2022 Percussion Friends; 
- Aanvraag 2021 incl. Projectplan en begroting 2021-2022 Destination Unknown; 
- Besluit van 13 november 2020 Statenvoorstel Erkenning Cultuurplanstatus 2021-

2024; 
- Definitief rapport adviescommissie Cultuurtank 2020; 
- Conceptbrieven raadsbesluit.  

 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1201896  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 december 2020 
 
 
 
 besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de aanvragen en projectplannen van de organisaties die in 
de provinciale cultuurplanperiode 2021-2024 een aanvraag indienen en activiteiten 
organiseren in Weert;  

2. Voor de jaren 2021 en 2022 de volgende bedragen beschikbaar stellen:  
a. Een bedrag van maximaal € 25.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor 

subsidie aan het Limburg Festival;  
b. Een bedrag van maximaal € 20.000,- per jaar beschikbaar te stellen voor 

subsidie aan Stichting Percussion Friends;Een bedrag van maximaal € 
7.500,- per jaar beschikbaar te stellen voor subsidie aan Stichting 
Destination Unknown;  

3. Het college opdragen de beslispunten onder 2 behorende subsidiebesluiten te 
nemen; 

4. Het totaalbedrag van € 52.500,- per jaar in 2021 en 2022 ten laste van prioriteit 
19, Cultuurbeleid, uit de gemeentebegroting 2021 te brengen.  

 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 3 februari 2021. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 


