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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Subsidievertrekking presentatie 

beeldende kunst 

3426276  22 juni 2022 

Geachte leden van de raad, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 

Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Na de vaststelling van het subsidieplafond voor de uitvoeringsregeling presentatie beeldende kunst, 
zijn organisaties in de gelegenheid gesteld een aanvraag in te dienen.  
Doel van de subsidieregeling is het realiseren van het kunstpodium in Hengelo.  
 

Vier Hengelose organisaties hebben een subsidieaanvraag ingediend. Dit zijn; 
1- Stichting creatieve broedplaats Twente (Oogst) 
2- Stichting Oald Hengelo / Museum Hengelo 
3- Stichting SchouwArt 
4- Stichting Oyfo 

 

Beoordeling 
In de subsidie uitvoeringsregeling is een aantal criteria opgenomen waarop de plannen zijn 

beoordeeld aan de hand van een vooraf vastgestelde puntensysteem. De beoordeling heeft 
ambtelijk en door de adviescommissie BKV plaatsgevonden.  
Op verschillende onderdelen zijn punten toegekend die hebben geleid tot de volgende uitkomst.  

1- Stichting creatieve broedplaats Twente (Oogst): 20 punten 
2- Stichting Oald Hengelo / Museum Hengelo: 20 punten 

3- Stichting SchouwArt: 32 punten 
4- Stichting Oyfo: 28 punten 

 
Van de beoordelingen is het gemiddeld aantal punten per organisatie berekend, maar ook uit de 
individuele beoordelingen scoorde Stichting SchouwArt het hoogst. 
 
Subsidietoekenning stichting SchouwArt 

De subsidie is toegekend aan de organisatie met de meeste punten, de Stichting SchouwArt. 
 
Zij scoorden hoog door onder andere: 

- Locatie in de binnenstad, 
- Een goed uitgewerkt basisprogramma voor de 2022-2024, met daarbij een duidelijke 

ambitie om dat nog uit te breiden bij zekerheid van financiering, 

- Een gezonde mix van kunstenaars (lokaal, regionaal, nationaal), grote en kleine(re) 
tentoonstellingen en opbouwen naar een grote tentoonstelling rondom Theo Wolvecamp in 
2024, 

- Betrekken van een deel van de gemeentelijke topcollectie, 
- Eigen openingstijden 3 dagen per week, 
- Maken gebruik van de faciliteiten, kennis en personeel van de Schouwburg, 
- Goede plannen (en faciliteiten) voor randprogrammering en educatie, 

- Actieve groep vrijwilligers, 
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- De overheadkosten zijn laag (geen huisvestingslasten), waardoor er voldoende ruimte is 
voor beloning van de kunstenaars conform fair practice code,  

- Breed publieksbereik door eigen openingstijden en het reguliere publiek van de 

Schouwburg als “voorbijgangers”. 
 
Hun plan kent ook een aantal aandachtspunten, waar zij voor een deel zelf ook al aandacht aan 
besteden. Zij zijn bijvoorbeeld voornemens om een deel van de subsidie voor de opstart te 
gebruiken voor het verbeteren van de zichtbaarheid en vindbaarheid. 
 
Huisvesting in de binnenstad 

Stichting SchouwArt is gevestigd in de Schouwburg, een plek in de binnenstad.  
Dat is vanuit het oogpunt efficiënt ruimtegebruik ook geen slechte gedachte; de foyers zijn 
overdag meestal niet in gebruik. Met de eigen openingstijden van SchouwArt, wordt er veel meer 

gebruik gemaakt van het hele gebouw.  
In het plan van aanpak beschrijven ze ook dat ze, passend bij de expositiethema’s, incidenteel ook 
gebruik willen maken van andere plekken in het binnenstad, om mensen nieuwsgierig te maken.  
 

In de gesprekken met de gemeenteraad is telkens de wens uitgesproken van een zelfstandige 
locatie in de binnenstad. Dit is ook onderdeel van het collegeprogramma 2022-2026.  
Na de subsidieverstrekking voor 2022, zal de gemeente op korte termijn met SchouwArt in gesprek 
gaan over de realisatie van een zelfstandige locatie.  
Mocht blijken dat SchouwArt op de lange termijn geen invulling kan geven aan een zelfstandige 
locatie, zullen andere opties onderzocht moeten worden.  

 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
 
De heer J. Eshuis    De heer S.W.J.G Schelberg 


