Subsidieregeling Programmering Kunstencluster Willem II Fabriek
2014.
Artikel 1:
Algemeen
Het college kan op grond van deze titel professionele en culturele activiteiten subsidiëren die
substantieel bijdragen aan de programmering en profilering van het kunstencluster Willem II Fabriek.
De kern van deze profilering bestaat uit:
- cross-overs tussen verschillende kunstdisciplines met een focus op de beeldende kunst
- talentontwikkeling, met een focus op de jonge maker
- verbreding van het publieksbereik
- samenwerking met partners binnen en buiten de fabriek
- een focus op ondernemerschap.
Artikel 2
Wie kan subsidie aanvragen?
Deze subsidie kan aangevraagd worden door:
1. Verenigingen of stichtingen. Als deze van buiten de gemeente zijn kan alleen subsidie
aangevraagd worden als de aanvrager de activiteit organiseert samen met een instelling in de
gemeente ’s-Hertogenbosch.
2. Personen, mits de aanvraag voldoet aan de doelstelling van deze regeling.
Artikel 3
Woordenlijst subsidieregeling
1. Activiteit: een uitvoering, voorstelling, presentatie, expositie of een combinatie daarvan door een
professionele kunstenaar, kunstenaars of organisatie op het gebied van beeldende kunst,
eventueel in combinatie met een andere kunstdiscipline.
2. Subsidieplafond: Een subsidieplafond is een bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak maximaal
beschikbaar is voor een bepaalde subsidieregeling. De gemeenteraad stelt de subsidieplafonds
per subsidieregeling jaarlijks vast bij de vaststelling van de begroting.
3. Kunstenaars: professionele makers op het gebied van de beeldende kunst, met een afgemaakte
kunstvakopleiding, of: personen zonder kunstvakopleiding, die beroepsmatig als professionele
maker op gelijkwaardig niveau werken.
4. Intendant Willem II Fabriek: de kwartiermaker is de persoon die in opdracht van de gemeente ’sHertogenbosch in 2014 verantwoordelijk is voor de programmering van het Kunstencluster Willem
II Fabriek en de gemeente ’s-Hertogenbosch van advies dient over de projectaanvragen in het
kader van deze regeling.
5. Kunstencluster Willem II Fabriek: het geheel van organisaties werkzaam in de Willem II Fabriek
aan de Boschdijkstraat.
Artikel 4
Wanneer mag de subsidie geweigerd worden?
Het college mag een subsidieaanvraag weigeren als
- er geen meerwaarde optreedt ten aanzien van de projecten die al op grond van deze titel
gehonoreerd zijn, dan wel op andere wijze door de gemeente zijn gesubsidieerd.
- het project naar het oordeel van de kwartiermaker Willem II Fabriek onvoldoende bijdraagt aan de
doelstelling of van onvoldoende organisatorische of inhoudelijke kwaliteit is.
Artikel 5
Hoogte van de subsidie/hoe veel kunt u aanvragen?
Het subsidieplafond voor 2014 is € 120.000,- .
Aan de afzonderlijke aanvragen is geen plafond gebonden. De toekenning van het bedrag zal per
project worden bepaald op basis van de mate waarin het project bijdraagt aan de profilering van het
Kunstencluster (zoals genoemd in artikel 1).

Artikel 6
Hoe verloopt de subsidieprocedure?
Een aanvraag bestaat uit maximaal twee A4 en een begroting en dekkingsplan. U dient een aanvraag
in per post of via afgifte aan de balie in het Stadskantoor in t.a.v. het College van B&W/afdeling
cultuur/Willem II Fabriek, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.
De intendant beoordeelt de aanvraag en nodigt u eventueel uit om uw plan mondeling toe te lichten.
De intendant adviseert het hoofd van de afdeling Cultuur.
Het hoofd van de afdeling Cultuur neemt een besluit over de aanvraag.
Aanvraag, beoordeling, advies en uitkomst worden gepubliceerd op de site van het Kunstencluster
Willem II Fabriek en via social media.
De aanvraag dient 12 weken voor de uitvoering van het project binnen te zijn.
Binnen acht weken na ontvangst ontvangt u bericht over het genomen besluit.
Artikel 7
Tot slot:
Hieronder een aantal juridische onderdelen van de subsidieregeling:
1. Deze subsidieregeling gaat in op 1 januari 2014 en eindigt op 1 januari 2015.
2. Het college van burgemeester en wethouders van ’s-Hertogenbosch stelt deze subsidieregeling
jaarlijks (veranderd of onveranderd) vast. Dat gebeurt meestal in november. Daarna publiceert het
college de subsidieregelingen en de maximale subsidiebedragen voor het komend jaar.
3. Deze subsidieregeling heet: ‘Subsidieregeling Programmering Kunstencluster Willem II Fabriek
2014’.
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