BELEIDSREGEL KUNST EN CULTUUR
Begripsbepalingen
Adviescommissie Stimulering Kunst en Cultuur: een door burgemeester en wethouders aangestelde
commissie die het gemeentebestuur adviseert over subsidieaanvragen in het kader van de
stimuleringsregelingen kunst en cultuur.
Algemeen culturele instellingen en natuurlijke personen: instellingen of personen met een (in de
statuten verankerde) culturele doelstelling die niet vallen onder de bepalingen van de professionele
kunsten of de amateurkunst. Deze instellingen of personen produceren over het algemeen zelf
geen kunst maar bemiddelen tussen publiek en artiest en organiseren optreedmogelijkheden.
Amateurkunstinstellingen: instellingen waarvan de deelnemers een bepaalde kunstvorm beoefenen
op niet-professionele basis.
Culturele evenementen: openbaar toegankelijke evenementen waarbij een culturele discipline
centraal staat met minimaal een plaatselijke uitstraling.
Instellingen op het gebied van cultureel erfgoed: instellingen die het cultureel erfgoed als hun
aandachtsgebied beschouwen. Cultureel erfgoed omvat die materiële, immateriële, zichtbare en
onzichtbare overblijfselen van onze maatschappelijke ontwikkeling, die wij waardevol vinden voor
ons gemeenschappelijke geheugen en onze identiteit.
Instellingen op het gebied van de professionele (beeldende en podium)kunsten: instellingen van
mensen die op professionele basis een bepaalde vorm van de kunsten (inclusief film) beoefenen en
daartoe een professionele opleiding hebben afgerond.
School: school voor (speciaal)basis- of voortgezet onderwijs die deelneemt aan het overleg voor
cultuurparticipatie.

Doelstelling
Het realiseren van het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.

Doelgroep
Activiteiten voor kunst en cultuur zijn gericht op diverse doelgroepen en bereiken gezamenlijk de
gehele Brielse bevolking.

Nadere regels
Een subsidie kan worden verleend indien wordt voldaan aan de volgende criteria:
De activiteit draagt bij aan de subsidiedoelstelling.
De activiteit vindt in Brielle plaats.
De activiteit is openbaar toegankelijk.
De activiteit heeft geen winstoogmerk.
De activiteit(en) van de subsidieaanvragende instelling of persoon vallen binnen een of
meerdere van de volgende categorieën: amateurkunst, professionele podiumkunsten,
professionele beeldende kunsten, culturele evenementen en cultureel erfgoed.
De activiteiten passen binnen de kaders van het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid.
Een incidenteel subsidie op grond van de Stimuleringsregelingen kunst en cultuur kan worden
verleend indien wordt tevens wordt voldaan aan de volgende criteria:
Er moet sprake zijn van een nieuwe of vernieuwende activiteit waarbij een kunstvorm
centraal staat of waarbij een kunstvorm wordt toegepast om een maatschappelijk doel te
realiseren.
De activiteit heeft voldoende artistieke kwaliteit.
De activiteit voldoet aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden:
Experimenteel van aard;
Iets bijzonders toevoegend aan het culturele aanbod in Brielle;
Een nieuwe invulling gevend aan het reguliere aanbod;
Een braakliggend cultureel terrein aanpakkend;
Bijdraagt aan een goed cultureel imago van Brielle;
Een groot publiek zal trekken.
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Subsidievormen
Incidentele of structurele activiteitensubsidie.

Subsidieplafond
€ 26.452,- voor incidentele subsidies.
€ 561.415,- voor structurele subsidies.
Subsidieverlening
Aanvragen voor een incidentele subsidie kunnen het gehele jaar tenminste veertien weken voor
aanvang van de activiteit waarvoor subsidie wordt aangevraagd, worden ingediend bij het college
en zullen in elk geval vier keer per jaar voor advies aan de Adviescommissie stimulering kunst en
cultuur worden voorgelegd.
Aanvragen voor incidentele subsidies worden behandeld in de volgorde van datum van ontvangst
en registratie door de gemeente Brielle. Indien het subsidieplafond in een bepaald jaar bereikt is,
wordt de aanvraag afgewezen.
Aanvragen om subsidieverlening van structurele activiteitensubsidies moeten voor 1 juni in het jaar
voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft zijn ingediend, tenzij het
college anders bepaalt.
De subsidieaanvraag dient voldoende onderbouwd te zijn.
Voorschot subsidie is 80%. Na afrekening en vaststelling wordt het restant beschikbaar gesteld. Dit
geldt zowel voor de structurele als de incidentele subsidies.

Subsidievaststelling
Geen nadere regels.

Relatie accommodatiezaken
Geen

Subsidiegrondslag
Algemene Wet bestuursrecht
Algemene Subsidieverordening Brielle 2011
Gemeentelijk kunst en cultuurbeleid
De grondslag voor subsidie wordt gevonden in de bijdrage van de activiteit aan de gemeentelijke
kunst en cultuurdoelstellingen.
Jaarlijks door de raad vastgesteld subsidieplafond
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