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Op 8 maart 2021 ontvingen wij uw brief waarin u uw vragen stelt over de
werkwijze bij de herbeoordeling van de aanvragen voor professionele kunsten
2021-2024. Dit in het verlengde van de mail die wij op 28 februari 2021 naar
alle aanvragers hierover hebben gestuurd. Uw vragen hebben betrekking op de
regeling, op de werkwijze van de adviescommissie en op de planning.
Onderstaand gaan wij in op uw vragen.

De regeling voor professionele kunsten 2021-2024
Voor de subsidies voor professionele kunsten 2021-2024 zijn aanvragen
ingediend bij onze Subsidieregeling hedendaagse cultuur Ş1. Wij gebruiken
een subsidieregeling om op een rechtmatige wijze een vooraf vastgesteld
beschikbaar bedrag te verdelen ten behoeve van een bepaalde doelgroep. In
de subsidieregeling zijn de bepalingen om voor subsidie in aanmerking te
komen vastgelegd. Er zijn vereisten, waar je aan móet voldoen om voor
subsidie in aanmerking te kunnen komen, en verdeelcriteria.
Voor deze specifieke regeling voor professionele kunsten 2021-2024 geldt dat
er vier verdeelcriteria zijn benoemd waarop je per criterium maximaal 100
punten kunt scoren. Op basis van deze punten ontstaat een rangorde van de
aanvragen. Het beschikbare budget bepaalt tot welk puntenaantal er
gesubsidieerd kan worden. Zoals in de subsidieregeling is vastgelegd, bepaalt
een adviescommissie de scores op de verdeelcriteria. De adviescommissie
verstrekt haar advies aan het college van Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde
Staten besluiten vervolgens over toekenningen en afwijzingen van de
aanvragen.
Nu gaat de Adviescommissie Professionele Kunsten 2021-2024 nogmaals de
aanvragen toetsen aan de hand van de vereisten en criteria zoals genoemd in
resp. artikel 1.6 en 1.12 van de Subsidieregeling hedendaagse cultuur NoordBrabant. Een voorbeeld van een vereiste is dat er sprake moet zijn van een
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bovenlokale functie (art. 1.6.d.3). In de toelichting op de subsidieregeling is
opgenomen wat onder bovenlokale functie wordt verstaan en hoe daar naar
wordt gekeken. De spreiding over diverse culturele disciplines of over de
provincie maakt geen deel uit van de vereisten (artikel 1.6) of de verdeelcriteria
(artikel 1.12).
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Werkwijze adviescommissie Professionele Kunsten 2021-2024
De Adviescommissie Professionele Kunsten 2021-2024 is ingesteld om de
aanvragen opnieuw te beoordelen. De werkwijze van de commissie is
beschreven in het reglement van de Adviescommissie professionele kunsten
2021-2024. Dit reglement is te vinden via deze link .
Met de nieuwe adviescommissie is bij de start van de werkzaamheden het
beoordelingsproces doorgenomen. De adviescommissie maakt gebruik van een
handreiking die u vindt via deze link. Ook hebben de leden van de
adviescommissie een protocol ondertekend. In dit protocol wordt o.a. nader
toegelicht wat wij onder belangenverstrengeling verstaan.
De verslaglegging van de adviescommissie wordt verzorgd door een
secretariaat dat onder directe supervisie staat van de provincie en waarbij
juridische expertise beschikbaar is. Uitgaande van de expertise van de
commissieleden en de juridische en secretariële ondersteuning vanuit de
provincie hebben wij er vertrouwen in dat de herbeoordeling door de
adviescommissie volgens het juiste beoordelingsproces plaatsvindt en aan de
juridische waarborgen voldoet.
De 68 aanvragen zijn te raadplegen op onze website en de nieuwe adviezen
worden tzt beschikbaar gemaakt. Iedereen kan dan kennisnemen van de
beoordeling van de aanvragen.
De Adviescommissie Professionele Kunsten zal in haar advies toelichten hoe zij
punten heeft toebedeeld aan de diverse aanvragen op basis van de criteria
zoals benoemd in de Subsidieregeling hedendaagse cultuur Noord-Brabant, Ş1
Professionele Kunsten 2021-2024.
Wij zijn van mening dat de Adviescommissie zich eigenstandig en onafhankelijk
een oordeel dient te vormen over de aanvragen. Wij hebben de adviezen van
de Adviescommissie BrabantStad Cultuur en van de bezwarencommissie (HAC)
niet verstrekt, noch kenbaar gemaakt welke aanvragers bezwaar hebben
gemaakt. De leden van de adviescommissie hebben aangegeven daar geen
kennis van te willen en zullen nemen voordat het advies is afgerond en
aangeboden aan Gedeputeerde Staten.

Planning
De Adviescommissie Professionele Kunsten 2021-2024 is inmiddels van start
gegaan met de herbeoordeling van de 68 aanvragen. Dat is een omvangrijk
werk dat zorgvuldig moet worden gedaan. Wij spannen ons in om de periode
van onzekerheid zo kort mogelijk te laten zijn. De inschatting is dat de
advisering in april afgerond wordt en dat in mei besluitvorming kan
plaatsvinden. Wij kunnen niet met precisie noemen wanneer besluitvorming zal
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plaatsvinden. Mocht de planning onverhoopt moeten worden aangepast dan
zullen wij u hierover informeren.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Cc: Provinciale Staten van Noord-Brabant
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