
Subsidieaanvragen 2018 nieuw en hoger 
 
 
Hoofdstuk 1 Afwijzingen subsidieaanvragen 
 
 
Programma Gezonde stad 
Stichting Actieve Senioren 
De stichting vraagt om verhoging van de subsidie omdat de begroting 2018 van sociaal culturele 
activiteiten voor ouderen een negatief resultaat laat zien. 
 
Besluit en motivatie  
Een verhoging ter grootte van het gehele exploitatietekort van € 14.000  is niet nodig. De SAS heeft 
een behoorlijk eigen vermogen opgebouwd, waarover we hebben afgesproken dat dat ook moet 
worden ingezet. Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
 
Stichting Solos  
De stichting vraagt om structurele verhoging van de subsidie met € 25.000,00. Dit voor de uitbreiding 
van de basistaken (+basiskosten) met meer projectpresentaties hele jaar door met vergroting van de 
samenwerking met partners uit de stad. 
 
Besluit en motivatie  
SOLOS moet vooral initiëren en een schakel zijn tussen beginnende kunstenaars en de (semi) 
professionele organisaties. Dit is mogelijk binnen de huidige subsidie en wij honoreren deze aanvraag 
daarom niet. 
 
 
Humanitas District Zuid 
Humanitas vraagt om verhoging van de subsidie voor het project ‘Jeugdsupport’. Meer geld is nodig 
door meer vraag naar ondersteuningstrajecten/deskundigheidsbevordering vrijwilligers en effectmeting 
interventies 
 
Besluit en motivatie  
Voor een structurele verhoging is op dit moment geen financiële ruimte. We willen wel onderzoeken in 
welke mate dit project kan bijdragen tot afschaling van specialistische hulp. Wij honoreren deze 
aanvraag daarom niet. 
 
 
Humanitas District Zuid 
Humanitas vraagt om verhoging van de subsidie voor ‘Deelactiviteiten Collectief’: verhoging van de 
subsidie voor 40 extra ondersteuningstrajecten met goed opgeleide en begeleide  vrijwilligers en 
betere effectmeting van de interventies. 
 
Besluit en motivatie  
Voor een structurele verhoging is op dit moment geen financiële ruimte. We willen wel onderzoeken in 
welke mate dit project kan bijdragen tot afschaling van specialistische hulp. Wij honoreren deze 
aanvraag daarom niet. 
 
 
Humanitas District Zuid 
Humanitas vraagt om verhoging van de subsidie voor het project ‘Gevaarlijke liefde’: Een hogere 
structurele subsidie is nodig om jaarlijks 80 preventieve voorlichtingen aan te bieden in onderwijs en 
instellingen, met goed opgeleide en begeleide vrijwilligers. 
 
Besluit en motivatie  
Voor een structurele verhoging is op dit moment geen financiële ruimte. We willen wel onderzoeken in 
welke mate dit project kan bijdragen tot afschaling van specialistische hulp. Wij honoreren deze 
aanvraag daarom niet. 
 
 
  



Humanitas District Zuid 
Humanitas vraagt om subsidie voor het project ‘TANDEM’: om een verbindende rol te kunnen 
vervullen tussen de samenwerkings-partners in het kader van 'Samen is leuker'; daarnaast is er ook 
meer vraag naar ondersteuningstrajecten/ deskundigheidsbevordering vrijwilligers en effectmeting 
interventies. 
 
Besluit en motivatie  
Soortgelijk aanbod kopen we in bij Ypse. Voor een structurele verhoging is op dit moment geen 
financiële ruimte. Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
 
Humanitas District Zuid 
Humanitas vraagt om verhoging van de subsidie voor het Computerhuis ter compensatie voor het 
wegvallen van inkomsten uit activiteiten die volgens de belastingdienst  onderhevig zijn aan de heffing 
van omzetbelasting (BTW). 
 
Besluit en motivatie  
Het wegvallen van inkomsten doordat computercursussen BTW-plichtig worden, geeft aanleiding om 
dit voorjaar in gezamenlijkheid de inhoudelijke opdracht te herijken binnen de huidige subsidie. 
Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
 
De Ambachtshoeve 
De stichting verzoekt om verhoging van subsidie voor uitvoering van een 2e traject maatcoaching. 
 
Besluit en motivatie  
Voor een structurele verhoging is op dit moment geen financiële ruimte. We willen wel onderzoeken in 
welke mate dit kan bijdragen tot afschaling van specialistische hulp. Wij honoreren deze aanvraag 
daarom niet. 
 
 
Pastoraal Uitzendbureau 
De stichting vraagt om extra subsidie voor de opvang van een toenemend aantal personen die niet tot 
een traject Sociale Activering in staat zijn, maar wel veel aandacht vragen. 
 
Besluit en motivatie  
Voor doorontwikkeling pastoraal uitzendbureau met spoor073 is in het kader van beschermd wonen 
voor 2017 en 2018 € 75.000 beschikbaar. Honoreren van deze losse subsidieaanvraag is inhoudelijk 
en financieel niet wenselijk. 
 
 
Programma Sterke wijken 
Trefpunt De Slinger 
De stichting vraagt om een verhoging van de jaarlijkse exploitatiesubsidie. Op basis van de resultaten 
van de afgelopen jaren wordt een jaarlijkse exploitatiesubsidie van € 45.000 noodzakelijk geacht. Dat 
betekent een verhoging van € 22.000. 
 
Besluit en motivatie  
De noodzaak om de subsidie structureel met € 22.000 te verhogen is onvoldoende onderbouwd. We 
willen in 2018 afwachten of er zich meer huurders aandienen en wat de effecten daarvan zijn op de 
exploitatie. Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
Trefpunt De Slinger 
De stichting vraagt voor het versterken van het eigen vermogen een eenmalige subsidie van € 50.000.  
 
Besluit en motivatie  
Vooralsnog ontbreekt een gedegen onderbouwing waarvoor deze extra subsidie precies nodig is. We 
zijn in gesprek met het bestuur van de Stichting over de financiële situatie. We wijzen dit verzoek om 
eenmalige verhoging af zolang wij nog geen oordeel hebben kunnen vormen over de noodzaak 
hiervan.   
 
 
  



Programma Cultureel klimaat 
De Oeteldonkse club van 1882 
De Oeteldonkse club vraagt éénmalig een hogere subsidie van € 92.010 voor 2018.  
De komende 3 jaar moeten, in verband met het wegvallen van locatie Theater aan de Parade 
carnavaleske activiteiten worden verplaatst, wat een extra kostenpost met zich mee brengt. 
(totale subsidie € 101.111) 
 
Besluit en motivatie   
Het is op dit moment niet gezegd dat het theater niet inzetbaar is. Verder is afgesproken dat het 
theater in de tijdelijke situatie zoveel mogelijk zal zorgen voor vervangende oplossingen. Ten slotte is 
er in de begroting geen dekking voorhanden. We honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
 
Matzer Theaterproducties 
Matzer vraag een hogere subsidie van € 68.550 ( totale subsidie wordt € 100.000). Er is een 
scheefgroei in de verdeling van de subsidie rijk/provincie/gemeente gezien het feit dat 20-25% van de 
voorstellingen in de stad spelen /publiek. Daarnaast het belang dat Matzer in Den Bosch blijft. 
 
Besluit en motivatie 
Matzer is onderdeel van de Bossche Culturele Basis (BCB). Deze organisaties krijgen vierjarige 
subsidie (2017-2020) waarbij 2017 een overgangsjaar is. Na afloop van deze vierjarige periode wordt 
een afweging gemaakt of organisaties uit de BCB een hogere of lagere subsidie zullen ontvangen 
voor de nieuwe subsidieperiode. In de nu lopende periode zijn er alleen mogelijkheden voor extra 
subsidie bij de Culturele Fondsen. Het betreft dan projectsubsidies. 
Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
Oranje Comité Vinkel 
Oranje Comité Vinkel vraagt een hogere subsidie van € 500 ( totale subsidie wordt € 1.599). 
Voorheen waren de activiteiten rondom Koningsdag vooral gericht op kinderen. Sinds 2 jaar is er live 
muziek wat een grotere opkomst heeft gegeven. Het Oranje Comité wil van het Koningsfeest een 
feestdag maken voor iedere inwoner in Vinkel.  
 
Besluit en motivatie 
De gemeente kent geen subsidiebeleidskader waaraan subsidieaanvragen van Oranjecomités worden 
getoetst. We zien op dit moment geen beleidsmatige aanleiding om de subsidies structureel op te 
hogen. Wel is er aanleiding de subsidies te harmoniseren. De hoogte van de subsidies is historisch 
gegroeid en loopt sterk uiteen. Zo blijkt Empel 50% minder subsidie te ontvangen dan Vinkel, terwijl 
het drie keer zoveel inwoners telt. Het lijkt redelijk en billijk de subsidies te harmoniseren op basis van 
de gegroeide situatie en waarbij geen van de partijen erop achteruit gaat. We stellen daarom voor de 
subsidiebijdrage aan Vinkel - met € 0,45 de hoogste bijdrage aan een Oranjecomité per inwoner - als 
uitgangspunt te nemen. Daarmee gaat Oranjecomité Vinkel er niet op achteruit, maar wordt het 
huidige subsidieniveau gecontinueerd.    
Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. Wel wijzen wij het Oranje Comité Vinkel op de 
mogelijkheden om een aanvraag in te dienen bij het Fonds Lokaal Effectief. 
 
 
November Music 
November Music vraagt € 150.000,- structureel hogere subsidie aan voor realisatie Next level; uitbouw 
van een vijfdaags naar een tien daags festival. ( Totale subsidie aanvraag is € 184.740) 
 
Besluit en motivatie  
November Music is onderdeel van de Bossche Culturele Basis (BCB). Deze organisaties krijgen 
vierjarige subsidie (2017-2020) waarbij 2017 een overgangsjaar is. Na afloop van deze vierjarige 
periode wordt een afweging gemaakt of organisaties uit de BCB een hogere of lagere subsidie zullen 
ontvangen voor de nieuwe subsidieperiode. In de nu lopende periode zijn er alleen mogelijkheden 
voor extra subsidie bij de Culturele Fondsen. Het betreft dan projectsubsidies. Verder geldt dat 
November Music voor het Bosch Requiem aanvullende subsidie krijgt uit het Bosch Legacy beleid. 
Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
 
Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 
Het stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch vraagt een éénmalige hogere subsidie voor 2018 van € 
90.000. voor de realisatie van de tentoonstelling die aansluit bij Brabant Gastronomie 2018. (Totale 
subsidieaanvraag 2018 is € 2.041.280) 



 
Besluit en motivatie  
Het SM's is onderdeel van de BCB en over een wijziging in de subsidie wordt pas in de volgende 
meerjarenperiode besloten. Eenmalige projectsubsidies dienen te worden voorgelegd aan één van de 
cultuurfondsen. Er is nog overleg met afdeling Citymarketing en EZ over mogelijke bijdragen voor 
deze tentoonstelling. 
Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
Stichting P.M. Slager 
Stichting P.M. Slager vraagt een hogere subsidie van € 54.915 met als doel het aantal bezoekers 
structureel te verhogen en het milieu minder te belasten. Een herinrichting van het museum is 
noodzakelijk om het voor bezoekers aantrekkelijk te maken om het museum opnieuw te bezoeken. De 
herinrichting is tevens nodig om de educatieve functie van het museum beter te kunnen waarborgen. 
Bovendien wordt de verhoging aangevraagd voor een hoognodige schilderbeurt en wordt het milieu 
minder belast door de verouderde verlichting te vervangen. Doelgroepen zijn zowel nieuwe als 
terugkerende bezoekers en tevens leerlingen van basis- en middelbare scholen en beroepsonderwijs.  
(Totale subsidieaanvraag 2018  is € 114.235) 
 
Besluit en motivatie  
Structurele verhoging kan worden afgewogen bij de nieuwe periode van de BCB *Bossche Culturele 
Basis over drie jaar. Tot die tijd zal de stichting op andere wijze moeten voorzien in extra inkomsten. 
Op dit moment zijn er geen bijzondere omstandigheden om hier van af te wijken. 
Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
Stichting Vrienden Kamermuziek 
De stichting Vrienden kamermuziek vraagt structurele hogere subsidie van € 4.000 (totale aanvraag € 
32.000) omdat de gages voor de uitvoerende musici sterk is gestegen. 
 
Besluit en motivatie  
Structurele verhoging kan worden afgewogen bij de nieuwe periode van de BCB *Bossche Culturele 
Basis over drie jaar. Tot die tijd zal de stichting in ieder geval op andere wijze moeten voorzien in extra 
inkomsten. Op dit moment zijn er geen bijzondere omstandigheden om hier van af te wijken. 
Wij honoreren deze aanvraag daarom niet 
 
 
Grafisch Atelier 
Het aangevraagde bedrag is gelijk aan de toegekende subsidie 2017. Voor het deel 
profileringsgelden(€15.406) komt vanaf 2018 een nieuwe aangepaste regeling. Het Grafisch Atelier wil 
op een volwaardige manier blijven functioneren en haar bijdrage blijven leveren aan het 
"Kunstencluster" in de WII fabriek. Daarom het verzoek om hetzelfde subsidiebedrag als in 2017 
 
Besluit en motivatie 
Tot op heden ontving het Grafisch Atelier rechtsstreeks aanvullend budget (profileringsgelden) van 
waaruit zij werden geacht een bijdrage te leveren aan het profiel van de Willem TWEE fabriek. Vanaf 
2018 worden deze gelden via de stichting WiLLEM TWEE toegekend. Deze blijven via de stichting 
beschikbaar voor het Grafisch Atelier, mits zij aan de voorwaarden voldoen. 
Wij honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
Cappella Pratensis  
De driejarige subsidie van €7.000,- uit vrijval subsidie JBAC eindigt in 2018. 
 
Besluit en motivatie 
Capella Pratensis heeft een uniek karakter dat verbonden is met de tijd van Jheronimus Bosch en de 
historie van onze stad. Structurele verhoging kan pas plaatsvinden bij afweging voor de volgende BCB 
(Bossch Culturele Basis). Gepoogd wordt om in Brabants-Vlaams verband financiering te vinden. 
Daarvoor zou matching via een van de fondsen moeten lopen. 
We honoreren deze aanvraag daarom niet. 
 
Stichting Cement 
Stichting Cement vraagt hogere subsidie aan van € 15.000. Verkadefabriek krijgt subsidie om Cement 
te faciliteren Cement wil aanspraak maken op dit budget. 
 



Besluit en motivatie   
Festival Cement is niet meer gevestigd in de Verkadefabriek. Al enige tijd is de Verkadefabriek 
bovendien niet meer de enige plek waar het festival plaats vindt. Er zijn echter afspraken gemaakt met 
de Verkadefabriek dat deze subsidie bij de Verkadefabriek blijft en ingezet wordt voor de facilitering 
van festival Cement .We honoreren deze aanvraag daarom niet. 
  



Hoofdstuk 2  Honoreringen subsidieaanvragen (geheel  of gedeeltelijk) 
 
 

Programma Gezonde Stad 
Stichting Jongerencentrum Number One  
De stichting verzoekt om structurele verhoging van de subsidie met € 15.700,00.  De verhoogde 
aanvraag is voor huisvesting, organisatiekosten en uitbreiding van activiteiten. 
 
Besluit en motivatie  
De ombouw tot zelfstandig bestuur heeft geleid tot meer activiteiten. Als gemeente vinden we het 
belangrijk om dit te faciliteren. Wij honoreren daarom deze aanvraag. 
Er is financiële ruimte binnen Vrijwillig Jeugd en Jongerenwerk. 
 
 
Stichting Gehandicapten Platform 's-Hertogenbosch  
De stichting verzoekt om structurele verhoging van de subsidie met t.b.v. werkgeversverplichtingen 
cao; vergoeding, reiskosten en van opleiding vrijwilligers; activiteiten i.v.m. het VN-verdrag 
 
Besluit en motivatie  
Er is sprake van mééractiviteiten tot en met 2018 i.v.m. het wettelijk geratificeerde VN-verdrag. De 
gemeente doet in dit verband een extra beroep op het Gehandicaptenplatform. Dit deel van de 
aanvraag i.c. € 25.000,00 honoreren wij. De incidentele verhoging kan worden gefinancierd uit de 
WMO-werkbudgetten. De overige gevraagde subsidie van € 10.000 voor vrijwilligersvergoedingen 
wijzen wij af, omdat dit aan de organisatie zelf is. 
 
 
Pastoraal Uitzendbureau 
De stichting vraagt om een hogere subsidie voor uitbreiding van de personele uren van het project  
Buur(t)vrouw/buur(t)man, zodat tegemoet gekomen kan worden aan de hogere vraag vanuit de wijken 
(€ 35.000) en er dekking is voor de hogere huur na verbouwing (€ 1.000). 
 
Besluit en motivatie  
Het gaat om de uitbreiding project buurtman/vrouw naar Deuteren. Dit is een waardevol project, 
laagdrempelig en volledig ingebed in de sociale structuur. De verhoging van de subsidie kan worden 
gefinancierd uit de extra bijdrage sociale activering- versterking informeel  algemeen. Wij honoreren 
daarom deze aanvraag met € 36.000,00. 
 
 
Pastoraal Uitzendbureau 
De stichting vraagt om een hogere subsidie voor de Fietsenwerkplaats Boschveld. Er is een 
structureel tekort door de stijging van de kosten. 
 
Besluit en motivatie  
De fietsenwerkplaats is een waardevol project vooral in Boschveld, maar inmiddels ook voor 
statushouders binnen de gemeente. De verhoging van de subsidie kan worden gefinancierd uit de 
extra bijdrage sociale activering- versterking informeel  algemeen. Wij honoreren daarom deze 
aanvraag met € 2.500,00. 
 
 
Ouderenvereniging De Vlethof 
De vereniging verzoekt om structurele subsidie voor de huishoudelijke beheerkosten van het 
ouderensteunpunt De Vlethof, begroot op € 13.270,00. 
 
Besluit en motivatie  
In het coalitie akkoord is gesteld dat ouderen-steunpunten belangrijk zijn; binnen de begroting is 
ruimte gevonden voor een verhoging van de subsidie aan de Vlethof door een verschuiving ter 
versterking van de informele omgeving. Wij honoreren daarom deze aanvraag  
 
  



Programma Werk en inkomen 
Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch 
De stichting verzoekt de tijdelijke verhoging van voorgaande jaren structureel te maken. De 
subsidieverlening voor 2016 bedroeg € 61.000. In 2016 en 2017 is dit bedrag tijdelijk verhoogd 
vanwege toename van het aantal aanvragen. De aanvraag voor 2018 is gebaseerd op structurele, 
grote toename van aanvragen die binnen de gestelde normen vallen, en dus gehonoreerd moeten 
worden. 
 
Besluit en motivatie  
Het benodigde bedrag is nodig om de enorme toename van aanvragen voor kinderen op te vangen. 
De verhoging van de subsidie kan worden gefinancierd uit de extra rijksmiddelen voor kinderen in 
armoede. Wij honoreren daarom deze aanvraag met een bedrag van € 77.825,00. 
 
 
Stichting Jeugdsportfonds 
De stichting verzoekt om verhoging van de subsidie. Op basis van de voortzettende groei van het 
aantal kinderen uit de doelgroep is voor 80 kinderen à €180 extra subsidie nodig van € 15.000. 
 
Besluit en motivatie  
Het benodigde bedrag is nodig om de enorme toename van aanvragen voor kinderen op te vangen. 
De verhoging van de subsidie kan worden gefinancierd uit de extra rijksmiddelen voor kinderen in 
armoede. Wij honoreren daarom deze aanvraag met een bedrag van € 15.000,00. 
 
 
Stichting Jeugdcultuurfonds 
De stichting verzoekt om verhoging van de subsidie. Op basis van de voortzettende groei van het 
aantal kinderen uit de doelgroep is voor 50 kinderen à €300 extra subsidie nodig van € 15.000. 
 
Besluit en motivatie  
Het benodigde bedrag is nodig om de toename van aanvragen voor kinderen op te vangen. De 
verhoging van de subsidie kan worden gefinancierd uit de extra rijksmiddelen voor kinderen in 
armoede. Wij honoreren daarom deze aanvraag met een bedrag van € 15.000,00. 
 
 
Halt Oost Brabant 
Halt vraagt om verhoging van subsidie met € 10.795. Dat is nodig om te investeren in de aanpak om 
meer vanuit betekenisvolle interventie te anticiperen op wat jongeren nodig hebben. Halt stelt steeds 
meer de jongeren i.p.v. het delict centraal. 
 
Besluit en motivatie  
Halt gaat meer tijd investeren, in opdracht van het jongerenwerk, om ouders van jongeren die licht 
criminele activiteiten hebben gedaan te bezoeken en een traject mee te doorlopen. Wij achten dit een 
zinvolle inzet. Wij honoreren daarom deze aanvraag gedeeltelijk met een bedrag van € 5.000,00. 
 
 
Humanitas District Zuid 
Humanitas vraagt om verhoging van de subsidie voor het project Thuisadministratie met € 81.491. 
Meer inzet is nodig door meer vraag naar ondersteuningstrajecten/deskundigheidsbevordering 
vrijwilligers en effectmeting interventies 
 
Besluit en motivatie  
Er is een toenemende vraag naar ondersteuning van bewoners die niet financieel zelfredzaam zijn. 
Door extra inzet van de vrijwilligers van Thuisadministratie kan, in een vroegtijdig stadium, aan deze 
vraag worden tegemoet gekomen. De dekking komt uit de extra rijksmiddelen armoede kinderen. 
Wij honoreren daarom deze aanvraag 
 
Programma Cultureel klimaat 
Stichting Bosch Decor Collectief   
Het collectief vraagt structureel subsidie voor de huisvestigingskosten vanaf 2018 van € 5.000. 
(De Stichting  heeft in 2015 t/m 2017( 2017 via amendement) subsidie voor huisvestingskosten 
ontvangen.  
 
  



Besluit en motivatie  
Het Bosch Decorcollectief vervult een functie in de amateursector in de stad en kan worden 
beschouwd als een vrijwilligers-vereniging. We nemen het Bosch Decor Collectief voorlopig op in de 
reguliere amateurregeling. Het advies is de aanvraag te honoreren.  
 
 
Stichting Oranje Comité Empel 
Stichting Oranje Comité Empel vraag structureel hogere subsidie van € 2.000 ( totale subsidie € 
2.525) voor nieuwe activiteiten Koningsdag en Dodenherdenking.  
 
Besluit en motivatie   
De gemeente kent geen subsidiebeleidskader waaraan subsidieaanvragen van Oranjecomités worden 
getoetst. We zien op dit moment geen beleidsmatige aanleiding om de subsidies structureel op te 
hogen. Wel is er aanleiding deze subsidies te harmoniseren. De hoogte van de subsidies is historisch 
gegroeid en loopt sterk uiteen. Zo blijkt Empel 50% minder subsidie te ontvangen dan Vinkel, terwijl 
het drie keer zoveel inwoners telt. Het lijkt redelijk en billijk de subsidies te harmoniseren op basis van 
de gegroeide situatie en waarbij geen van de partijen erop achteruit gaat. We stellen daarom voor de 
subsidiebijdrage aan Vinkel - met € 0,45 de hoogste bijdrage aan een Oranjecomité per inwoner - als 
uitgangspunt te nemen. Daarmee zou Oranjecomité Empel in aanmerking kunnen komen voor een 
subsidie van maximaal € 2919. De subsidieaanvraag 2018 van € 2525 past binnen dit plafond.   
Het advies is de aanvraag te honoreren. Dekking is opgenomen in de begroting 2018. 
 
Panama Pictures 
Panama Pictures vraagt € 24.000 structureel hogere vestigingssubsidie. 
De totale subsidieaanvraag wordt dan € 30.900. In 2016 is besloten aan Panama pictures  voor 
maximaal 3 jaar 2016 t/m 2018 vestigingssubsidie ad € 6900 toe te kennen uit het budget flexibele 
middelen vrijval gelden JBAC. In 2017 is er via amendement een éénmalige verhoging toegekend van 
€ 24.000.  
  
Besluit en motivatie   
Het in onze gemeente gevestigde dansgezelschap St. Panama Pictures wordt met ingang van 2017 
structureel (d.w.z. voor 4 jaar ) in zijn exploitatie gesubsidieerd met € 200.000,- per jaar door het rijk 
(Fonds Podiumkunsten) en met € 140.000,- per jaar door de provincie.  
Om de gemeentelijke subsidie daarmee in lijn te brengen heeft de raad bij de vaststelling van de 
begroting 2017 daarom besloten om de subsidie aan Panama Pictures voor dit jaar met € 24.000,- te 
verhogen tot € 30.900,- Het advies is de aanvraag te honoreren. De noodzakelijke structurele 
subsidieverhoging van € 24.000 wordt opgenomen in de begroting 2018. Vanaf 2019 is het totale 
bedrag van € 30.900,- nodig, omdat de eerder opgenomen subsidie van € 6.900,- voor drie jaar in de 
begroting is verwerkt en per 2019 komt te vervallen. 
 
Oeteldonks Gemintemuzejum  
De driejarige subsidie van € 5.000,- uit vrijval subsidie JBAC eindigt in 2018. 
 
Besluit en motivatie  
Het Gemintemuzejum biedt onder andere aan toeristen een inkijk in de rijke carnavalstraditie en wordt 
door vrijwilligers met weinig geld gedraaid. Een bijdrage is nu een paar maal incidenteel gefinancierd 
uit vrijvallende JBAC-gelden. Deze dekking stopt. We menen dat het Gemintemujeum dermate van 
belang is dat dit structureel geregeld moet worden, niet in de laatste plaats omdat het muzejum door 
vrijwilligers wordt gedraaid. Het advies is de aanvraag te honoreren. Dekking is opgenomen in de 
begroting 2018. 
 
 
  



Bach Cantates 
 
Bach Cantates vraagt om voortzetting van de subsidie van € 6.000. 
De driejarige subsidie  van € 6.000, o.a. uit vrijval subsidie JBAC eindigt in 2018. 
 
Besluit en motivatie 
In 2014 heeft de raad bij de behandeling van de Voorjaarsnota besloten dat Bach Cantates structureel 
gesubsidieerd moet worden. In de afgelopen jaren is dit gefinancierd uit incidentele middelen. Die zijn 
nu niet meer voorhanden. Het advies is de aanvraag te honoreren. Dekking is opgenomen in de 
begroting 2018. 
 


