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Geachte heer/mevrouw, 

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 

 

Op 20 april jl. heeft de gemeenteraad een motie aangenomen. In die motie is het college 
opgedragen actief te communiceren over de uitvoeringsregeling ‘versterking en 

vernieuwing lokale culturele sector’ naar de partijen die in september 2021 waren 
afgewezen vanwege het bereiken van het subsidieplafond. Met deze brief informeert het 
college de raad over de uitvoering van de motie, het verloop van de uitvoeringregeling en 
over een mogelijk vervolg op de regeling.  
 

Communicatie naar de culturele sector over de regeling 
Om culturele organisaties te informeren zijn er meerdere communicatiekanalen ingezet. 
Dit waren de reguliere kanalen (persbericht en bekendmaking van de regeling) en een 
aantal gerichte e-mails. 

Donderdag 21 april 2022, meteen na het vaststellen van het subsidieplafond, zijn de 
eerder afgewezen organisaties die binnen de kaders van de regeling pasten, per e-mail 
geïnformeerd. Hierin stond informatie over de aanvraagprocedure, het aanvraagtermijn 
en de aangepaste beoordelingssystematiek. 
Daarna is de algemene reguliere communicatie gestart en is op 2 mei 2022 de gehele 

culturele sector gemeente Hengelo per mail geïnformeerd over de regelingen ‘versterking 
en vernieuwing lokale culturele sector’ en ‘urgente financiële tekorten 2021 culturele 
sector’.  
Op 18 mei 2022 is de gehele cultuursector nogmaals opgeroepen tot het indienen van 

een aanvraag met een reminder-mailing.  
 
Verloop van de uitvoeringsregeling Versterking en vernieuwing 2022 
Culturele organisaties konden tot en met 1 juni 2022 een aanvraag indienen. Maar liefst 

29 organisaties hebben een aanvraag ingediend voor uiteenlopende projecten en/of 
investeringen. 
Er was voor in totaal € 208.738,- aangevraagd, terwijl het subsidieplafond was 
vastgesteld op € 145.000,-. Alle binnengekomen aanvragen zijn inhoudelijk beoordeeld 
aan de hand van de vastgestelde kaders.  

 
Na beoordeling zijn er; 

- 14 aanvragen volledig toegekend, 
- 8 aanvragen gedeeltelijk toegekend, en  

- 7 aanvragen afgewezen.  
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In totaal is er € 145.000,- aan subsidies verstrekt en is het volledig beschikbare bedrag 

besteed.  
 
Gedeeltelijke toekenningen 
De gedeeltelijke toekenningen komen doordat een deel van de aanvragers 100% van alle 

kosten hebben aangevraagd, terwijl er vanuit de regeling maximaal 70% van de kosten 
kan worden aangevraagd. 
Verder kon er maximaal € 15.000,- per organisatie worden aangevraagd, twee 
aanvragers zaten boven dat bedrag en hebben daardoor een gedeeltelijke toekenning 
ontvangen.  

 
Afwijzingen 
De redenen van afwijzingen lopen uiteen, er waren subsidies aangevraagd die niet 
binnen de kaders pasten, zoals: 

- Al bestaande activiteiten zonder versterkend of vernieuwend karakter, 
- Een te verwachten tekort, 
- Geen culturele organisatie en, 
- Nog geen onderliggend plan.  

De organisaties die een afwijzing hebben ontvangen waar wel mogelijkheden voor zijn 
binnen andere subsidieregelingen, zijn geïnformeerd over de andere regelingen.  
 
Verloop van de uitvoeringsregeling ‘urgente financiële tekorten 2021 culturele 

sector’. 

Culturele organisaties konden tot en met 31 juli 2022 een aanvraag indienen. Voor de 
regeling gold een subsidieplafond van € 50.000,-.  
Vier culturele organisaties hebben een aanvraag ingediend voor in totaal € 38.315,-.  
 

Na beoordeling zijn er; 
- 2 aanvragen volledig toegekend, 
- 1 aanvraag gedeeltelijk toegekend: aanvraag was hoger dan het werkelijke 

verlies, en 
- 1 aanvraag afgewezen: aanvraag was voor verwacht tekort 2022. Deze wordt in 

het najaar alsnog in behandeling genomen.  
 
In totaal is er € 33.752,- aan subsidies verstrekt en is er een restant van € 16.248,-. 
 

Uitvoeringsregeling ‘urgente financiële tekorten 2022 culturele sector’. 
Vanaf 1 september t/m 31 oktober is het voor culturele organisaties mogelijk om een 
aanvraag in te dienen voor de uitvoeringsregeling ‘urgente financiële tekorten 2022 
culturele sector’. Voor deze subsidieregeling heeft uw raad het subsidieplafond 
vastgesteld op € 228.550,-. 

Over deze mogelijkheid wordt wederom actief en gericht gecommuniceerd.  
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Verwacht restant budget en vervolg 
De regelingen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen dat wordt gefinancierd 

met de incidentele Rijksmiddelen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. 
In een eerdere brief aan de raad (3400020, d.d. 20 april 2022) bent u geïnformeerd over 
de inzet van deze Rijksmiddelen. 
 

Het college verwacht dat aan het einde van het jaar er een restant budget zal zijn 
bestaande uit; 

- Niet bereiken subsidieplafond urgente tekorten 2021: € 16.248,-. 
- Vaststelling financiële steun Oyfo 2021 lager dan aanvankelijk was verwacht bij 

het opstellen van de genoemde raadsbrief: € 180.000,-. 

- Mogelijk niet bereiken subsidieplafond urgente tekorten 2022.  
 
Na de openstelling en beoordeling van de uitvoeringsregeling ‘urgente financiële tekorten 
2022 culturele sector’ zal duidelijk zijn wat het definitieve restant van de incidentele 

Rijksmiddelen is.  
 
Het college onderzoekt op welke wijze deze middelen (geheel of gedeeltelijk) het beste 
ingezet kunnen worden en op welk moment. Dit kan zijn door het opnieuw openstellen 

van de uitvoeringsregeling ‘versterking en vernieuwing’, zodat er ook voor 2023 
aanvragen kunnen worden ingediend voor projecten en investeringen met een 
versterkend en/of vernieuwend karakter.  
De raad zal hierover geïnformeerd worden in het laatste kwartaal 2022, danwel een 

voorstel ontvangen.  

 
 
 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


