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Kennisnemen van:
Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en cultuurfonds 2022.

Aanleiding
De kunst- en cultuursector is zwaar getroffen door het Corona-virus. Culturele organisaties zijn 
ook een groot deel van 2021 dicht geweest. Zelfstandig beeldend kunstenaars, musici, dansers 
en anders makers werden geconfronteerd met een afname van activiteiten of zelfs een abrupte 
beëindiging van de vraag naar werk. De gehele culturele infrastructuur stond en staat nog steeds 
onder een enorme spanning. Ook in Meierijstad is dit voelbaar. Het  rijk heeft aan de gemeente 
Meierijstad eind 2021 een extra rijksbijdrage verstrekt ter ondersteuning van de lokale culturele 
kunst- en cultuursector in 2022, waartoe ook de professioneel makers uit Meierijstad behoren. 

Deze tijdelijke subsidieregeling is bedoeld om de culturele organisaties en de doelgroep 
zelfstandige professioneel makers uit Meierijstad te ondersteunen en te stimuleren met hun 
activiteiten en door te gaan met hun werk. Met een gemeentelijke bijdrage kan mogelijk de 
opgebouwde lokale culturele infrastructuur worden behouden en worden gecontinueerd. 
Met deze tijdelijke subsidieregeling worden:

a) bestaande culturele organisaties ondersteund en gestimuleerd door te gaan met hun 
activiteiten;

b) organisaties gestimuleerd nieuwe projecten op te zetten en de lokale culturele 
infrastructuur nieuw leven in te blazen;

c) ZZP-ers te ondersteunen in hun bedrijfsvoering en te stimuleren hun activiteiten weer op 
te pakken en door te gaan met het werk.  
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Kernboodschap
De gemeente Meierijstad heeft een goede culturele infrastructuur. Dat komt door een rijk 
verenigingsleven, goede voorzieningen en organisaties, maar zeker ook door de makers die 
werkzaam zijn in de kunst- en cultuursector. Dan hebben we het over de culturele organisaties, de 
verenigingen en de zelfstandig kunstenaars, musici, dansers en anderen die in deze sector 
werken. De meeste zelfstandig kunstenaars, musici en dansers komen niet of slechts in beperkte 
mate in aanmerking voor de landelijke regelingen. Een groot deel van deze doelgroep kan niet 
terugvallen op voldoende steun om hun activiteiten in de kunst- en cultuursector te continueren. 

Deze Tijdelijke subsidieregeling is juist bedoeld om wat in de afgelopen jaren is opgebouwd aan 
voorzieningen en activiteiten te behouden en te continueren. Culturele organisaties, verenigingen 
en de doelgroep zelfstandige professionele makers uit Meierijstad worden met deze tijdelijke 
subsidieregeling ondersteund en gestimuleerd door te gaan met hun activiteiten en hun werk. 

Voor het onderdeel ondersteuning en stimulering ZZP-ers wordt ook een beroep gedaan op de 
Makersregeling van Kunstloc Brabant. De gemeente Meierijstad heeft een subsidie aangevraagd 
van 50% van het gemeentelijk budget voor ZZP-ers tot een maximaal € 50.000,- .

Communicatie
De tijdelijke subsidieregeling wordt gepubliceerd op de gemeentepagina en de website van de 
gemeente Meierijstad. Via een apart persbericht wordt aandacht geschonken aan deze 
subsidieregeling. 

Participatie
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Financiën
Eind december 2021 is door het rijk extra geld beschikbaar gesteld voor Corona compensatie. 
Voor het onderdeel lokale culturele voorzieningen betreft het een extra bedrag van € 368.948,-. In 
2021 zijn ook compensaties verleend als gevolg van Corona schade. Eind 2021 resteerde een 
bedrag van € 78.810,- dat niet is besteed. Op 18 januari heeft het college besloten om beide 
bedragen (totaal € 447.794,-) via de jaarrekening over te hevelen naar 2022 en te bestemmen 
voor het behoud van de lokale culturele infrastructuur gemeente Meierijstad. 

Planning
Subsidieverzoeken kunnen tot 1 oktober 2022 worden ingediend. Er is sprake van een tijdelijke 
subsidieregeling.

Bijlage(n)
De Tijdelijke subsidieregeling Kunst- en cultuurfonds 2022.
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