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Geachte heer, mevrouw,
De gemeente Utrecht stelt meerjarige subsidies beschikbaar voor ondersteuning van culturele
instellingen in de cultuurnotaperiode 2017-2020. Met deze brief informeer ik u over de
uitgangspunten en de aanvraagprocedure.

Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017-2020
Op 15 september 2015 heeft het college de "Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017-2020 Creatieve lijnen” ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. In de bijlage vindt u deze notitie.
Ik wijs u erop dat de notitie pas definitief is na vaststelling door de gemeenteraad. Ik vind het echter
van belang dat instellingen voldoende tijd hebben om hun subsidieaanvraag voor te bereiden, daarom
wordt deze informatie nu al verstrekt.
Het college heeft het presidium van de gemeenteraad voorgesteld om de uitgangspuntennotitie te
agenderen voor de Commissie Mens en Samenleving op 6/8 oktober 2015 en voor de raadsvergadering
van 29 oktober 2015.
De uitgangspuntennotitie biedt zowel het kader voor culturele instellingen die een subsidieaanvraag
voor de Cultuurnotaperiode 2017-2020 indienen als de leidraad voor de Adviescommissie Cultuurnota
2017-2020 voor de beoordeling van deze aanvragen. In de uitgangspuntennotitie schetst het college
de beleidsinzet om ook in 2017-2020 een stevige, pluriforme culturele infrastructuur in Utrecht te
realiseren. Naast een infrastructuur van goed geoutilleerde voorzieningen vinden wij het van belang dat
Utrecht zich kenmerkt door een kwalitatief en interessant productieklimaat. Dat creatieven en makers
in verscheidene disciplines werken, zich ontwikkelen en zich presenteren in onze stad. Aandacht voor
talentontwikkeling maakt hier onderdeel van uit. Wij vinden het van belang om naast de top te zorgen
voor een brede basis, met inzet op cultuureducatie, participatie en amateurkunst.
Ter voorbereiding op het opstellen van deze uitgangspuntennotitie heb ik onder meer een
Stadsgesprek Cultuur georganiseerd. Tijdens dit Stadsgesprek heb ik aangegeven de
uitgangspuntennotitie aan de aanwezigen terug te zullen koppelen. Inmiddels heeft het college
besloten om de Uitgangspuntennotitie Cultuurnota 2017-2020 ter vaststelling voor te leggen aan de
gemeenteraad. De terugkoppeling en bespreking zal daarmee plaatsvinden in de raadscommissie Mens
& Samenleving, die naar verwachting ook een Raadsinformatieavond hierover zal organiseren.
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Procedure
Subsidieaanvragen 2017-2020 kunnen tot en met 31 januari 2016 worden ingediend door (culturele)
rechtspersonen zonder winstoogmerk die in Utrecht gevestigd zijn. Elders gevestigde rechtspersonen
dienen een aantoonbare intentie te hebben om zich in Utrecht te vestigen en aantoonbaar bij te dragen
aan het Utrechtse culturele klimaat. Wij streven ernaar het digitale aanvraagformulier uiterlijk 1
december 2015 te publiceren op www.utrecht.nl. Alle aanvragen die op tijd zijn ingediend en voldoen
aan de formele voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de Adviescommissie Cultuurnota 20172020.
De Adviescommissie Cultuurnota 2017-2020 bestaat uit 7 werkgroepen die een pre-advies uitbrengen
aan de kerncommissie, welke uiteindelijk een integrale afweging over alle ingediende
subsidieaanvragen maakt. De adviescommissie brengt een advies uit per subsidieaanvraag, met een
inhoudelijke onderbouwing en een daarop gebaseerd eindoordeel van ‘subsidiabel’ of ‘niet
subsidiabel’. De commissie zal haar advies baseren op de subsidieaanvragen die worden ingediend,
eigen waarnemingen, activiteitenbezoek en ervaringen en wanneer van toepassing op het rapport van
de Visitatiecommissie Cultuurnota 2013-2016. Bij een positief oordeel zal de commissie ook een
advies over de hoogte van de subsidie uitbrengen. Naast een advies per subsidieaanvraag zal de
adviescommissie algemene beschouwingen formuleren, waarin zij ingaat op algemene thema’s en
desgewenst bijzondere aandachtspunten onder de aandacht kan brengen. De adviescommissie zal in
mei 2016 haar advies aan het college van burgemeester en wethouders presenteren. De meerjarige
financiële afspraken krijgen hun beslag bij de vaststelling van de Programmabegroting 2017 in
november 2016 in de gemeenteraad.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met de afdeling Culturele Zaken:
cultuurnota2017-2020@utrecht.nl
mw. L. van Droffelaar: 030 – 286 2683
dhr. B. Jongmans: 030 – 286 6309

Met vriendelijke groet,

Margriet Jongerius
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