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Onderwerp 

Afdoening motie: ‘Betere werkwijze verdeling meerjarige culturele 

subsidies’ 

  

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake Meerjarenbeleidsplan 

Kunst en Cultuur 2021-2024 (RIS 306137) op 4 en 5 november 2020 de door het raadslid de heer 

Grinwis ingediende motie ‘Beter werkwijze verdeling meerjarige culturele subsidies’ (RIS306703) 

aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

• de huidige verdelingssystematiek van de meerjarige culturele subsidies elke vier jaar leidt 

tot discussie bij zowel de culturele instellingen als de gemeenteraad;  

• de huidige systematiek vierjaarlijks voor veel onrust zorg bij culturele instellingen.  

 

Overwegende, dat:  

• er andere manieren zijn van subsidieverstrekking, bijvoorbeeld door het instellen van een 

basisinfrastructuur;  

• in de commissievergaderingen van 1 en 8 oktober jl. ook de wethouder aangaf dat er 

wellicht betere manieren zijn om de subsidie te verdelen en dat hij daarover met de raad van 

gedachten wil wisselen.  

 

Verzoekt het college:  

• Uiteen te zetten welke mogelijke alternatieve allocatiemechanismen er zijn voor de verdeling 

van de meerjarige culturele subsidies, welke er reeds en met welk succes worden toegepast 

in andere steden en de raad hierover te informeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Gemeente Den Haag 

 

Ons kenmerk 

OCW/10056162 

 

2/2 

Ter afdoening van de motie bericht het college u het volgende: 

 

In 2021 volgt een uitgebreide evaluatie betreffende de systematiek, het financiële stelsel en proces van 

het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur. Hierin worden de verschillende mechanismen die 

landelijk worden toegepast meegenomen. De eerste gesprekken hierover met de G4 hebben al 

plaatsgevonden. 

 

Daarnaast vinden er ook onderzoeken plaats naar de omgang met de systeeminstellingen en 

collectiebeheertaak, en een onderzoek naar de versterking van het middensegment. 

 

We informeren de raad hierover voor het einde van 2021. Het college beschouwt de motie hiermee als 

afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de locoburgemeester, 

 

Ilma Merx Kavita Parbhudayal 

 

 


