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Voorwoord
Deze evaluatie is tot stand gekomen dankzij de medewerking van een ruim aantal
informanten. In de eerste plaats willen we de afdeling Kunst en Cultuur van de
gemeente Amsterdam bedanken voor hun belangrijke, inhoudelijke en informatieve bijdragen aan deze evaluatie. Daarnaast zijn de gesprekken die gevoerd zijn
met het AFK, de AKr en het ACI van grote waarde geweest om een goed beeld te
krijgen van de voors en tegens van de nieuwe Kunstenplan-systematiek. Dit geldt
ook voor de gesprekken met andere informanten, van het FPK, OCW, deelraden
en de gemeenteraad. Ook de commentaren van de zijde van de gemeente, AFK en
AKr op concepten van dit rapport hebben ons geholpen. We danken deze informanten voor hun bereidheid ons te informeren en te becommentariëren.
Ook aan de begeleidingscommissie zijn wij dank verschuldigd. Haar taak was het
evaluatieproces te begeleiden. Ze deed dat met inzicht, ervaring en betrokkenheid.
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Samenvatting
Belangrijkste bevindingen
Nieuwe systematiek
Iedere vier jaar wordt in Amsterdam een nieuw Kunstenplan opgesteld, waarin
onder andere de verdeling van subsidiegelden voor de kunst en cultuursector
wordt vastgelegd. Op 10 november 2016 stelde de Amsterdamse gemeenteraad
het Kunstenplan 2017-2020 vast. Met dit Kunstenplan werd een nieuwe systematiek geïntroduceerd. Uitgangspunt van de nieuwe systematiek is een basisinfrastructuur voor instellingen met brede verantwoordelijkheden en daarnaast, op afstand van de gemeentelijke politiek een onafhankelijk fonds. Deze structuur is
mede ontleend aan het landelijke systeem van subsidiëring van kunstinstellingen,
waarbij naast de culturele basisinfrastructuur (BIS) zes cultuurfondsen, zoals het
Fonds Podiumkunsten (FPK), de subsidies aan culturele instellingen die niet tot de
BIS behoren beheren.
AFK als nieuw fonds
De behoefte van het in 2014 aangetreden college aan een nieuw fonds dat het
mogelijk maakt de besluitvorming over individuele subsidies op afstand van de
politiek te plaatsen kreeg vorm door dit nieuwe fonds vanuit het Amsterdamse
Fonds voor de Kunst (AFK) op te bouwen. “Voor de uitvoering van het nieuwe
fonds in het kader van het Kunstenplan, koos het college voor aansluiting bij het
AFK. Het AFK heeft kennis van en ervaring met selectie, toekenning aan en begeleiding van kunstenaars en instellingen, met bijzondere aandacht voor vernieuwing. Daarom kiest het college voor een uitbreiding van de taken van het AFK met
de uitvoering van het nieuwe fonds. Hiermee krijgt het AFK een nieuwe rol.” 1
Waar het ging om subsidies aan culturele instellingen voerde het AFK voorheen alleen regelingen voor projectsubsidies uit. De nieuwe rol betekende dus een aanzienlijke taakuitbreiding die in korte tijd moest worden vormgegeven. Het betreft
de subsidiëring aan 144 kunst- en cultuurorganisaties met een budget van € 23,9
miljoen per jaar2 (28% van het totale Kunstenplanbudget).
A-Bis
Naast dit nieuwe fonds wees het gemeentebestuur 21 instellingen aan die geacht
worden de culturele basisinfrastructuur van Amsterdam (A-Bis) te vormen. De
1
2

Gemeente Amsterdam, Contourennota. 24 maart 2015, p. 12.
Prijspeil 2017, exclusief € 0,7 miljoen nominale bijstelling (inflatiecorrectie).
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Amsterdamse Kunstraad (AKr) – die voorheen het college en de gemeenteraad
adviseerde over alle meerjarige subsidieaanvragen in het kader van het Kunstenplan – adviseerde over de aanvragen van de 21 A-Bis instellingen, waarna het college besloot over de subsidiëring van deze instellingen. De A-Bis bestaat uit 17 reguliere instellingen van (inter)nationale betekenis, zoals het Stedelijk Museum en
het Concertgebouw, en vier zogenoemde cultuurhuizen die de culturele infrastructuur in de stadsdelen (Noord, West, Nieuw-West en Zuidoost) moeten versterken. Voor de 21 A-Bis instellingen is in het Kunstenplan 2017-2020 een budget
beschikbaar van € 62,2 miljoen per jaar3 (72% van het totale Kunstenplanbudget).
Aanpak evaluatie
Om de totstandkoming en werking van deze nieuwe systematiek in beeld te brengen heeft de gemeente aan APE opdracht gegeven de totstandkoming van het
Kunstenplan te evalueren. Op basis van interviews met betrokkenen, deskresearch en een enquête onder aanvragers van meerjarige subsidies is de totstandkoming en de werking van het Kunstenplan 2017-2020 geëvalueerd.
Een eerste ijkpunt voor de evaluatie van het huidige Kunstenplan zijn de verbeterpunten die de evaluatie van het Kunstenplan 2013-2016 opleverde. Daarnaast
is op basis van de doelstellingen van de stelselwijziging en van de politieke discussies hierover is een evaluatiekader ontworpen dat gebruikt is om de uitkomsten
van de nieuwe systematiek te ordenen en te wegen. Dit kader bestaat uit de volgende thema’s:
 balans kunst en politiek;
 integraliteit van het Kunstenplan;
 maatwerk en flexibiliteit;
 dynamiek, samenwerking en doorstroming.
Met deze thema’s als achtergrond geven we hier de belangrijkste uitkomsten
weer.
Nieuw fonds functioneert goed
Voor het AFK betekende de stelselwijziging een drastische taakuitbreiding. Dit
fonds oordeelt en besluit over de Vierjarige subsidies. Deze subsidies bestonden
al, maar aanvragen hiervoor werden voorheen door de AKr beoordeeld, waarna
het gemeentebestuur besloot over de subsidietoekenningen.
Daarnaast heeft het AFK twee nieuwe regelingen ingevoerd. Voor jonge instellingen is op advies van de AKr een regeling voor tweejarige subsidies opgezet. Bovendien is er een regeling projectsubsidies Innovatie geïntroduceerd waarvoor in3
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Prijspeil 2017, exclusief nominale bijstelling (inflatiecorrectie).

stellingen met een vierjarige subsidies van het AFK en de vier cultuurhuizen een
aanvraag kunnen indienen. Samen met de regelingen projectsubsidies die het AFK
voorheen al uitvoerde en geen onderdeel zijn van het Kunstenplan, is een pakket
aan regelingen ontstaan dat dynamiek en doorstroming beoogt te bevorderen.
De regelingen en de daarin vervatte criteria zijn de operationele vertaling van de
doelen van het Amsterdamse cultuurbeleid. Dankzij die criteria wordt, binnen elke
discipline, het budget effectief gealloceerd: alleen die instellingen krijgen subsidie
die een bijdrage leveren aan de beleidsdoelen. Bovendien is in de toelichting op
de regelingen zoveel mogelijk aangegeven hoe de criteria worden toegepast.
Daarmee wordt gevolg gegeven aan een verbeterpunt dat volgde uit de evaluatie
van het vorige Kunstenplan, te weten transparant maken hoe de beoordelingscriteria worden toegepast op individuele aanvragen voor meerjarige subsidies. Vanzelfsprekend zijn onderdelen van de uitvoering voor verbetering vatbaar. Dit beseft het AFK ook, gezien de aanpassingen die het nu doorvoert in de tweejarige
regeling. De aanvraag- en verantwoordingsprocedure voor deze regeling werden
door de instellingen als onnodig zwaar ervaren. Het AFK past deze daarom aan.
De enquête onder de aanvragers van een meerjarige AFK-subsidie laat zien dat de
stelselwijziging voor hen geen schokkende veranderingen teweeg heeft gebracht.
Men kon goed uit de voeten met de nieuwe systematiek: 79% vindt de (nieuwe)
regelingen duidelijk; 82% meent dat de aanvraagprocedure even duidelijk of duidelijker is dan bij het vorige Kunstenplan. De toekenningbeslissing (adviestekst)
vindt 71% van de aanvragers duidelijk; 48% vindt de beslissing goed onderbouwd.
Van de afgewezenen vindt 13% de beslissing goed onderbouwd; bij de instellingen
die hun aanvraag geheel of gedeeltelijk krijgen toegekend is dit 70%.
26 aanvragers voor de regeling Vierjarige subsidies van het AFK hebben bezwaar
aangetekend tegen de beslissing door het AFK. Dit is 11% van het totaal aantal
aanvragen. Vijf aanvragers (13%) van voor de regeling Tweejarige subsidies hebben bezwaar gemaakt tegen de beslissing van het AFK. Deze percentages zijn hoger dan die welke bij de beslissingen over de vierjarige subsidies in het vorige
Kunstenplan werden geregistreerd.
Rol Kunstraad gewijzigd
Voorheen adviseerde de AKr over alle aanvragen van instellingen in het kader van
het kunstenplan en besloot de gemeente op basis van die adviezen. De rol van de
AKr waar het gaat om advisering over de subsidieverdeling is door de stelselwijziging beperkter. Het gemeentebestuur heeft de instellingen die tot de A-Bis behoren aangewezen. Deze instellingen konden vervolgens een subsidieaanvraag indienen. Over de honorering van deze aanvragen heeft de AKr geadviseerd. Daarbij
heeft hij onder meer gelet op de wijze waarop de A-Bis instellingen van plan zijn
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vorm te geven, of al vorm geven, aan hun ketenverantwoordelijkheden ten aanzien van talentontwikkeling, doorgroei van kleinere instellingen en nieuwe coalities en initiatieven.
De AKr heeft instellingen die een aanvraag voor de A-Bis deden de mogelijkheid
geboden hun aanvraag mondeling toe te lichten bij de desbetreffende commissie.
Alle instellingen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De AKr komt
hiermee tegemoet aan een andere aanbeveling uit de evaluatie van het Kunstenplan 2013-2016: meer ruimte en tijd nemen voor hoor en wederhoor van instellingen.
Politiek op afstand?
De stelselwijziging veroorzaakte een knip tussen A-Bis en AFK. Die knip definieert
de reikwijdte van de politieke bemoeienis met de beoordeling en subsidiëring van
individuele instellingen. Enerzijds gaat het om besteding van publieke middelen
waarover democratisch geoordeeld zou moeten worden, anderzijds kan politieke
bemoeienis bij de toewijzing van individuele subsidies, vooral als het gaat om
kleinere instellingen, door gelobby tot intransparante besluitvorming leiden. De
gekozen knip is daarom verdedigbaar: van de bijna € 86,6 miljoen per jaar voor
Kunstenplansubsidies gaat 72% naar instellingen die van dermate cultureel belang
zijn dat ze zonder meer tot het Kunstenplan behoren. Het gaat hier om 13% van
de gehonoreerde instellingen; al deze instellingen zijn groot en van nationale betekenis en behoren daarom tot de A-Bis.
Daarnaast wordt politiek besloten over het budget voor de subsidieregelingen die
het AFK uitvoert en over die regelingen zelf.
De toelatingscriteria voor de instellingen in de A-Bis zijn helder gebleken: ze leidden niet tot discussie in de gemeenteraad. Daarmee is tegemoetgekomen aan een
aanbeveling van de evaluatie van het Kunstenplan 2013-2016, namelijk om het
onderscheid tussen instellingen van (inter-)nationaal belang (‘met functie op
naam’ werd dat toen genoemd) en de anderen scherper te definiëren.
Over de toepassing van die criteria en de ‘grensproblematiek’ die deze met zich
meebrengt, blijft vanzelfsprekend discussie bestaan. De enige manier om deze
problematiek op te lossen is door alle culturele instellingen die in aanmerking komen voor een meerjarige subsidie onder te brengen bij het nieuwe fonds. Overigens heeft het college meerdere malen bevestigt dat ‘de A-Bis niet in beton gegoten is’.
De enquête onder subsidieaanvragers voor het Kunstenplan 2017-2020 wijst uit
dat A-Bis instellingen erkennen en begrijpen dat zij een zekere verantwoordelijkheid dragen voor de uitvoering van het kunstbeleid. Tegelijkertijd begrijpt 70%
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van de organisaties die bij het AFK een vierjarige subsidie aanvroegen waarom zij
niet voor de A-Bis in aanmerking komen.
Integraliteit
De knip wierp bij de totstandkoming van het Kunstenplan 2017-2020 ook de vraag
op naar de integraliteit. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de integraliteit van de visie en de praktische uitwerking daarvan: besluitvorming over
subsidiëring. De beleidskaders, uitgangspunten en subsidiecriteria zette het gemeentebestuur uiteen in de Hoofdlijnennota 2017-2020. Dit verschilt niet van de
vorige Kunstenplansystematiek. Daarmee is een integrale visie op het kunst- en
cultuurbeleid geborgd: er is één Kunstenplan met twee uitvoerders.
Dat er voor het Kunstenplan 2017-2020 twee uitvoerders beslissen over subsidieaanvragen heeft gevolgen voor de integraliteit van de besluitvorming. De integraliteit van de besluitvorming over subsidiëring is afgenomen door de tweedeling in
de uitvoering. Dit betekent echter niet dat er aanwijzingen zijn dat als gevolg van
de besluitvorming de pluriformiteit in het culturele landschap in gevaar is gebracht. Wel is het zo dat voor het waarborgen van integraliteit in de besluitvorming afstemming en samenwerking in de driehoek gemeente-AKr-AFK belangrijk
is.
Nu de kunstraad alleen nog rechtstreeks betrokken is bij advisering over subsidietoekenning aan de A-Bis, is er meer ruimte voor een taak bij het bewaken van de
integraliteit van het beleid. In het kader van de Verkenning van de AKr ligt het
voor de hand om per discipline en per stadsdeel te onderzoeken of de gevraagde
functies door het nieuwe stelsel voldoende bediend worden. Daartoe dient de AKr
aangesloten te blijven bij (AFK gesubsidieerde) instellingen waarover hij niet meer
rechtstreeks adviseert.
Cultuurhuis werkt als stimulans, ontbreekt in Oost en Zuid
Een integrale beoordeling omvat ook de activiteiten op stadsdeelniveau. Voor de
Kunstenplanperiode 2017-2020 is besloten de meerjarige subsidiëring van instellingen die in de periode 2013-2016 ook een Kunstenplansubsidie kregen, te centraliseren en vervolgens over te hevelen naar het AFK ter subsidiëring van instellingen in de stadsdelen. De instellingen die meerjarig ondersteund werden door
bestuurscommissies konden per 2017 alleen nog aanspraak maken op een meerjarige subsidie in het kader van het Kunstenplan.
Het centraliseren van de meerjarige subsidiegelden is op zich vanuit het oogpunt
van een integrale visie en integraliteit van de besluitvorming te begrijpen. Wel
moet een onderscheid gemaakt worden tussen de stadsdelen met en die zonder
cultuurhuis. De erkenning van een bestaande instelling als cultuurhuis blijkt een
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stimulerende werking te hebben op de pluriformiteit van het kunstaanbod en de
diversiteit van makers en publiek.
In de twee stadsdelen zonder cultuurhuis (Oost en Zuid) kan dit gemis gecompenseerd worden door een aanbod van instellingen die meerjarig gesubsidieerd worden door het AFK. Dit geldt evenzeer voor de stadsdelen met een cultuurhuis
waar het inleveren van de budgetten voor meerjarige subsidies gecompenseerd is
door toekenning van meerjarige subsidies door het AFK. Dit betekent wel dat de
betreffende stadsdelen minder direct kunnen sturen op de activiteiten van in het
Kunstenplan gesubsidieerde instellingen.
Dynamiek, samenwerking en doorstroming
Op dynamiek en doorstroming in het Kunstenplan 2017-2020 werd gehoopt door
de invoering van de regeling Tweejarige subsidies. Het AFK benadrukt dat de
nieuwe systematiek doorstroming en dynamiek daadwerkelijk bevordert: het aantal nieuwkomers onder de Kunstenplaninstellingen is ten opzichte van de vorige
periode gestegen van 34% naar 41%. De verschillende regelingen (ook die buiten
het Kunstenplan vallen) kunnen als stepping stones fungeren voor beginnende organisaties. Hierdoor stromen jonge organisaties en andere kunstvormen het publieke bestel in. Het budget voor de tweejarige regeling is beperkt: 1 miljoen per
jaar (4% van het budget van het AFK voor meerjarige subsidies). 13 instellingen
(9% van alle instellingen met een meerjarige subsidie van het AFK) kregen een
tweejarige subsidie.
Op het niveau van de instellingen wordt veelvuldig samengewerkt, zo wijst ook de
enquête uit. Samenwerking verhoogt de kans op honorering voor een aanvraag
voor het Kunstenplan en voor de A-Bis is dit een vereiste. Zij dienen daarnaast ook
een zekere verantwoordelijkheid te dragen voor de keten waar zij in opereren. Of
daarmee de gewenste ketenverantwoordelijkheid van A-Bis instellingen voor de
ontwikkeling van talenten en collega-instellingen wordt gerealiseerd kan nu nog
niet worden vastgesteld.
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Conclusies en aanbevelingen
Deze evaluatie laat zien dat de stelselwijziging voor de instellingen die een Kunstenplansubsidie hebben aangevraagd geen majeure verandering betekent.
Over het AFK en de Kunstenplanregelingen die het AFK uitvoert
De aanvraagprocedure bij het AFK wordt gemiddeld genomen als duidelijk ervaren. Dat geldt in mindere mate voor de onderbouwing van de adviestekst.
Aanbeveling:
het AFK zou moeten bezien of de onderbouwing van het subsidieadvies verder verbeterd en verduidelijkt kan worden, vooral waar het gaat om afwijzingen.
Het AFK beschikt over een pakket aan regelingen die doorstroom en dynamiek bevorderen en bewaakt bovendien voortdurend de kwaliteit van deze regelingen. Dit
blijkt uit de aanpassingen die het AFK doorvoert in de regeling Tweejarige subsidies.
Het AFK benadrukt dat de nieuwe systematiek doorstroming en dynamiek daadwerkelijk bevordert: het aantal nieuwkomers onder de Kunstenplaninstellingen is
ten opzichte van de vorige periode gestegen van 34% naar 41%. De verschillende
regelingen (ook die buiten het Kunstenplan vallen) kunnen als stepping stones
fungeren voor beginnende organisaties. Hierdoor stromen jonge organisaties en
andere kunstvormen het publieke bestel in.
Aanbeveling:
het budget voor de tweejarige regeling is beperkt: € 1 miljoen per jaar (4% van het
budget van het AFK voor meerjarige subsidies). Om de dynamiek en doorstroming
verder te bevorderen zou overwogen kunnen worden het budget voor deze regeling te verruimen.
Bij verruiming van het budget zou voor instellingen die via projectsubsidies of deelraadsubsidies voldoende trackrecord hebben opgebouwd, de maximum leeftijd die
geldt voor toelating tot de tweejarige regeling verhoogd kunnen worden tot tien
jaar. Deze is nu zes jaar.
Over de nieuwe systematiek en de rol van de AKr
De enquête onder subsidieaanvragers voor het Kunstenplan 2017-2020 wijst uit
dat A-Bis instellingen erkennen en begrijpen dat zij verantwoordelijkheid dragen
voor de uitvoering van het kunstbeleid. Tegelijkertijd begrijpt 70% van de organisaties die bij het AFK een vierjarige subsidie aanvroegen waarom zij niet voor de A-
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Bis in aanmerking komen. We concluderen hieruit dat de meerderheid van de instellingen de gekozen systematiek met twee uitvoeringsvarianten legitiem vindt.
Dat er voor het Kunstenplan 2017-2020 twee uitvoerders beslissen over subsidieaanvragen heeft gevolgen voor de integraliteit van de besluitvorming. De integraliteit van de besluitvorming over subsidiëring is afgenomen door de tweedeling in
de uitvoering. Dit betekent echter niet dat er aanwijzingen zijn dat als gevolg van
de besluitvorming de pluriformiteit in het culturele landschap in gevaar is gebracht. Wel is het zo dat voor het waarborgen van integraliteit in de besluitvorming afstemming en samenwerking in de driehoek gemeente-AKr-AFK belangrijk
is.
Aanbeveling:
Ten behoeve van de integraliteit van het cultuurbeleid in de praktijk dient er tussen AKr, AFK en de gemeente een structurele vorm van informatie-uitwisseling,
samenwerking en overleg tot stand te worden gebracht.
Aanbeveling:
Voor de A-Bis instellingen gelden specifieke ketenverantwoordelijkheden. De AKr
dient te onderzoeken hoe de A-Bis instellingen hun verantwoordelijkheden ten
aanzien van ketenverantwoordelijkheid vervullen en wat daarvan de effecten zijn
op het gebied van talentontwikkeling, doorgroei van kleinere instellingen en nieuwe coalities en initiatieven.
Over de stadsdelen
Aanbeveling:
Het gebleken stimulerende effect van de aanwezigheid van een in de A-Bis opgenomen cultuurhuis maakt het logischer om naast door het AFK gesubsidieerde instellingen ook in de stadsdelen Oost en Zuid een cultuurhuis te vestigen, of initiatieven daartoe te ondersteunen.
In de stadsdelen waar het inleveren van de budgetten voor meerjarige subsidies
gecompenseerd is door toekenning van meerjarige subsidies door het AFK, kunnen
de betreffende bestuurscommissies minder direct sturen op de activiteiten van in
het Kunstenplan gesubsidieerde instellingen.
Om dit verlies aan invloed te compenseren is afstemming nodig tussen de stadsdelen en AFK. Volgens de stadsdeelbestuurders die wij spraken ontbreekt het hier
vooralsnog aan.
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Aanbeveling:
Het AFK dient, zeker bij de voorbereiding van het Kunstenplan 2021-2024, maar
ook periodiek met de stadsdelen te overleggen over de daar gevestigde instellingen en de lokale kunst- en cultuuractiviteiten.
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1
1.1

Inleiding
Aanleiding
Iedere vier jaar wordt in Amsterdam een nieuw Kunstenplan opgesteld waarin
onder andere de verdeling van subsidiegelden voor de kunst en cultuursector
wordt vastgelegd. Op 10 november 2016 stelde de Amsterdamse gemeenteraad
het Kunstenplan 2017-2020 vast. Met dit Kunstenplan werd een nieuwe systematiek geïntroduceerd. Uitgangspunt van de nieuwe systematiek is enerzijds een basisinfrastructuur voor instellingen met brede verantwoordelijkheden en daarnaast, op afstand van de gemeentelijke politiek, een onafhankelijk fonds.
In het coalitieakkoord 2014-2018 stelde het gemeentebestuur dat het niet aan de
politiek is een oordeel te vellen over de kwaliteit van kunst. De politieke besluitvorming diende daarom op hoofdlijnen plaats te vinden, waarna de uitvoering zou
komen te liggen bij een onafhankelijk fonds. In het akkoord wordt gerefereerd
aan de systematiek die is ingevoerd op Rijksniveau, waar een culturele basisinfrastructuur (BIS) gecombineerd wordt met cultuurfondsen voor de verschillende
disciplines binnen de kunst en cultuursector.
Het gemeentebestuur heeft 21 instellingen aangewezen die de culturele basisinfrastructuur van Amsterdam (A-Bis) geacht worden te vormen. De Amsterdamse
Kunstraad (AKr) – die voorheen het college en de gemeenteraad adviseerde over
alle meerjarige subsidieaanvragen in het kader van het Kunstenplan – adviseert
over de aanvragen van de 21 A-Bis instellingen, waarna het college van B&W besluit over subsidiëring.
Voor de uitvoering van het onafhankelijke fonds is gekozen voor aansluiting bij
het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK). Het AFK geeft uitvoering aan drie
subsidieregelingen in het kader van het Kunstenplan: de regeling Vierjarige subsidies, de regeling Tweejarige subsidies en Projectsubsidies innovatie. Het fonds is
een zelfstandige stichting met gedelegeerde bevoegdheden en kan als zodanig
zonder politieke tussenkomst het budget verdelen. Het fonds doet dit op basis
van regelingen die zijn goedgekeurd door het college.
Op grond van een motie van de raadsleden Ernsting (GroenLinks) en Van den Berg
(PvdA) die tijdens de bespreking van het Kunstenplan 2017-2020 is ingediend, be-
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sloot de gemeente tot een evaluatie van dit veranderingsproces en van de uitkomsten van de nieuwe systematiek voor zover die een jaar na de introductie
zichtbaar zijn.
Deze motie luidt4:
De raad,
gehoord de discussie over het Kunstenplan 2017–2020,
overwegende dat:
 de tweedeling in het Kunstenplan het voor de gemeenteraad lastiger
heeft gemaakt het Kunstenplan te beoordelen bij aanvang er van;
 de besluiten van het college en het Amsterdams Fonds voor de Kunst
(AFK) reële gevolgen hebben voor de Amsterdamse kunstwereld;
 de integraliteit vanwege de gekozen systematiek moeilijker te volgen is.
Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
een grondige evaluatie van de nieuwe systematiek uit te voeren, onder andere middels een uitgebreide enquête onder alle instellingen die een aanvraag hebben gedaan, waarbij meenemend:
 de gevolgde procedures en de inzichtelijkheid daarvan;
 transparantie van het proces;
 de bruikbaarheid én de inzet van de gekozen beoordelingscriteria;
 de spreiding over de stad van de toegekende AFK-subsidies;
 volgorde van besluitvorming en bezwaarprocedures;
 de rol van eigen vermogen en verdienkracht bij het al dan niet toekennen van subsidies.

1.2

Opdracht
De gemeente Amsterdam heeft APE gevraagd de evaluatie van de totstandkoming
van het Kunstenplan 2017-2020 uit te voeren op basis van vooraf gedefinieerde
uitgangspunten. De gemeente had primair een kwalitatieve procesevaluatie voor
ogen van de herziening van de Kunstenplansystematiek. Daarnaast vroeg de gemeente om een evaluatie van de resultaten van de herziening, voor zover die een
jaar na de start van het nieuwe Kunstenplan al zichtbaar zijn. Het doel van de gevraagde evaluatie werd omschreven als: “een beoordeling van de gevolgde procedures en van de totstandkoming en (eerste) ervaringen met de Kunstenplanregelingen.” APE werkte deze evaluatieopdracht uit tot een set hoofd- en
deelvragen (zie Box 1-1).

4

Motie van de raadsleden Ernsting en Van den Berg inzake Kunstenplan (Evaluatie uitwerking Kunstenplan), 10 november 2016.
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Om de kwaliteit en voortgang van het proces te bewaken werd door de gemeente
een onafhankelijke begeleidingscommissie ingesteld bestaande uit Adriana Esmeijer (vz), Ryclef Rienstra en Cas Smithuijsen. De begeleidingscommissie had tot
taak het onderzoeksproces te begeleiden en de tussenproducten en het eindresultaat te beoordelen. Met de begeleidingscommissie is een aantal gesprekken
gevoerd waarbij de commissie kritische opmerkingen en aanbevelingen heeft geuit met betrekking tot aanpak en inhoud. De onderzoekers hebben deze verwerkt.
De begeleidingscommissie draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van
het eindrapport.
Box 1-1

Onderzoeksvragen en deelvragen

1. Hoe heeft de herziening van de Amsterdamse Kunstenplansystematiek
zich voltrokken?
a. Wat was de kunstenplansystematiek voor de herziening?
b. Wat is de kunstenplansystematiek na de herziening?
c. Waarom is er behoefte aan een nieuwe systematiek?
d. Hoe heeft de systeemwijziging zich voltrokken, hoe is er besloten
tot vorming van de A-Bis en een verzelfstandigde AFK?
2. Hoe zijn de toewijzingen tot de A-Bis en de AFK kunstenplanregelingen
tot stand gekomen?
a. Op welke wijze is invulling gegeven aan de Kunstenplancyclus en
voldoen de geleverde producten aan de verwachtingen?
b. Hoe is de samenstelling van de A-Bis tot stand gekomen? Hoe is
men van de doelstellingen van de A-Bis gekomen tot selectiecriteria en bepaling van de omvang van de subsidie? Was dit proces
voor de betrokken instellingen transparant?
3. Wat zijn de ervaringen met en de eerste resultaten van de nieuwe Kunsten-plansystematiek?
a. Wat zijn de ervaringen van subsidieaanvragers met de nieuwe systematiek?
b. Wat zijn de kenmerken van de aanvragers en de aanvragers met
een toekenning (per regeling)? En hoe verhoudt zich dit tot de
doelstellingen?
c. Heeft de herziening van de systematiek het gewenste effect gehad,
voor zover dat nu al beoordeeld kan worden?

Beantwoording van onderzoeksvraag 1 en 2 vraagt om een procesevaluatie. Hiervoor is gebruik gemaakt van een beleidsreconstructie (o.b.v. documentanalyse),
die aangevuld is met de bevindingen van betrokken partijen wat betreft het verloop en de transparantie van het proces (o.b.v. interviews en een enquête). De
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gevolgde procedures zijn beoordeeld aan de hand van geformuleerde beleidsdoelstellingen en de aanbevelingen uit de eerdere evaluatie van het Kunstenplan
2013-2016. Hierbij is gekeken of de daaruit volgende procedures uitgewerkt en
consistent gevolgd zijn. Onderzoeksvraag 3 vergde een inventarisatie van de ervaringen met, en de resultaten van de nieuwe kunstenplansystematiek. Om deze te
kunnen beoordelen zijn ze afgezet tegen de doelstellingen van de herziening.

1.3

Onderzoeksmethoden
In het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksmethoden:
 Documentenanalyse
Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn beleidsdocumenten,
adviezen, regelingen, onderzoeken en raads- en commissie notulen bestudeerd. Een overzicht van deze documenten is opgenomen in bijlage 3.
 Interviews
Er zijn (semigestructureerde) interviews afgenomen met betrokkenen uit de
kunst en cultuursector. Er zijn in totaal 17 interviews gehouden met onder
andere de afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam, de AKr,
het AFK en de Amsterdamse Culturele Instellingen (ACI). De volledige lijst met
respondenten is opgenomen in bijlage 1.
 Enquête
Het doel van de enquête was het onderzoeken van het proces van de aanvraag, beoordeling- en eventuele bezwaarprocedure. Wij voegden daar als
doel aan toe om geleerde lessen te trekken en te onderzoeken of er concrete
verbeterpunten te benoemen zijn. De enquête is verstuurd naar alle aanvragers van vier- en tweejarige subsidies binnen het Kunstenplan. Een volledig
overzicht van de uitkomsten van de enquête is opgenomen in bijlage 4.

1.4

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk schetsen we de context van de wijziging van de Kunstenplansystematiek, aan de hand van de aanpassingen in het Kunstenplan 20132016 en de systeemwijziging op Rijksniveau. In hoofdstuk 3 worden motivering
van en discussie over het verder aanpassen van de Kunstenplansystematiek uiteengezet. Aan de hand van de belangrijkste discussiethema’s komen we vervolgens tot een evaluatiekader. In hoofdstuk 4 beschrijven we de huidige systematiek en procedures van het Kunstenplan 2017-2020. In hoofdstuk 5 bespreken we
de uitwerking van de nieuwe systematiek, waarbij advisering over subsidieaanvragen voor de A-Bis door de AKr en beoordeling en toekenning van de subsidieaanvragen door het AFK voor de drie regelingen uiteengezet worden. We sluiten
dit hoofdstuk af met een reflectie op de uitwerking in het licht van de doelstellingen van de stelselwijziging aan de hand van het evaluatiekader. De belangrijkste

4

bevindingen van de evaluatie en de daaruit voortvloeiende aanbevelingen zijn opgenomen in de samenvatting aan het begin van het rapport.
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Context
In dit hoofdstuk schetsen we eerst de context van de wijziging van de kunstenplansystematiek. Zo werd al in de aanloop naar het vorige Kunstenplan (20132016) de behoefte aan een nieuwe systematiek geuit. Eerder al vond op landelijk
niveau een systeemwijziging plaats die als referentie diende voor de stelselwijziging in Amsterdam.

2.1

Het Kunstenplan 2013-2016: ‘naar functie’
In voorbereiding op het Kunstenplan 2013-2016, is reeds in 2009 de behoefte aan
een nieuwe verdeelsystematiek geuit.5 Een van de aanleidingen voor een nieuwe
verdeelsystematiek was de constatering dat de cultuurpolitieke wensen van het
stadsbestuur – die worden vastgelegd in de vierjaarlijkse Hoofdlijnennota – van
een te hoog abstractieniveau waren. De Amsterdamse Kunstraad (AKr) adviseerde
de gemeente over de subsidieaanvragen in het kader van het Kunstenplan. Doordat de cultuurpolitieke wensen van een te hoog abstractieniveau waren was het
voor de AKr lastig om in zijn advisering over subsidieaanvragen rekening te houden met deze wensen. Voor de culturele instellingen betekende dit dat het voor
hen “moeilijk [was] om verbinding te maken met de cultuurpolitieke wensen van
het stadsbestuur”.6
Kunstenplansystematiek 2013-2016
Naar aanleiding van deze behoefte aan vernieuwing is voor het Kunstenplan 20132016 de verdeelsystematiek gebaseerd op ‘functies’. Culturele functies werden
het uitgangspunt, waarbij binnen de functies nog wel sprake was van beoordeling
van individuele subsidieaanvragen. Daartoe werd een culturele infrastructuur ingevoerd en werd het Kunstenplan budget opgesplitst in deelbudgetten. Er werd
een budget gereserveerd voor instellingen die functies vervulden die er volgens
het gemeentebestuur in ieder geval zouden moeten zijn: de functionele ruimte.
Deze bestond uit 29 functies; 13 van deze functies werden vervuld door 18 instel5
6

Gemeente Amsterdam (2009), De nieuwe Kunstenplansystematiek.
Gemeente Amsterdam (2009), De nieuwe Kunstenplansystematiek, p. 4.
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lingen. Deze instellingen vielen samen met de functies die gedefinieerd waren in
de culturele infrastructuur. In de infrastructuur werden deze instellingen daarom
ook met naam genoemd, de zogeheten functies op naam. Deze instellingen zijn
aangewezen door het gemeentebestuur. Voor deze 18 instellingen werd een jaarlijks budget gereserveerd van € 56 miljoen. Daarnaast waren er in de culturele infrastructuur nog 16 functies benoemd waarvoor andere instellingen in aanmerking konden komen. Deze overige functies werden in het Kunstenplan 2013-2016
vervuld door 20 instellingen. Hiervoor was een budget beschikbaar gesteld van €
13,0 miljoen.7
Ook was er in het Kunstenplan 2013-2016 ruimte voor instellingen die een onderdeel uitmaakten van de culturele infrastructuur, maar op zich niet een van de
functies vervulden. Deze instellingen konden een aanvraag doen binnen de daarvoor gereserveerde vrije ruimte met een budget van € 14,6 miljoen. In het Kunstenplan 2013-2016 maakte 108 instellingen onderdeel uit van de vrije ruimte. Initieel was het zo dat een instelling zich alleen kon aanmelden voor óf de
functionele ruimte, óf de vrije ruimte en niet kon wisselen na een afwijzing voor
een subsidie uit één van beide ruimtes.8 Later is dit aangepast en konden instellingen na een afwijzing wel nog wisselen na een afwijzing.
De invoering van een op functies gebaseerde culturele infrastructuur zou effectievere politieke sturing, transparantie in de gemaakte keuzes, het vergroten van de
aanspreekbaarheid op gemaakte keuzes en scherpte in het politieke debat en beoordeling van subsidieaanvragen opleveren.9
Alle aanvragen voor het Kunstenplan 2013-2016 werden beoordeeld door de AKr
Met de invoering van de culturele infrastructuur bleef de reeds bestaande beoordelingssystematiek gehandhaafd. In de Hoofdlijnennota voor het Kunstenplan
2013-2016 stelde het gemeentebestuur de beleidsprioriteiten op het gebied van
kunst en cultuur vast. Instellingen dienden hun aanvraag voor een vierjarige subsidie in bij de gemeente en aanvragen werden beoordeeld door de AKr die het
gemeentebestuur vervolgens adviseerde over al dan niet honorering en de hoogte
van het bedrag. Voor de beoordeling en advisering baseerde de AKr zich op de
Hoofdlijnen zoals die door het gemeentebestuur waren vastgesteld en de criteria
die daarin zijn opgenomen.
Vrijwel alle adviezen van AKr werden overgenomen door de gemeenteraad

7

Gemeente Amsterdam (2011), Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2013-2016.
Gemeente Amsterdam (2011), Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2013-2016.
9
Gemeente Amsterdam (2009), De nieuwe Kunstenplansystematiek.
8
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De gemeenteraad heeft voor het Kunstenplan 2013-2016 ten opzichte van het advies van de AKr € 550 duizend subsidiegeld verschoven (0,7% van het toen beschikbare budget).
Het Amsterdamse Fonds voor de Kunst
Naast het Kunstenplan was er in de periode 2013-2016 € 7,9 miljoen per jaar beschikbaar voor eenmalige subsidies. Dit budget werd beheerd door het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK). In de Kunstenplanperiode 2013-2016 konden instellingen een projectsubsidie of programmafinanciering aanvragen bij het AFK.
Een projectsubsidie was bestemd voor professionele kunstenaars, amateurkunstenaars en culturele organisaties binnen alle disciplines voor het uitvoeren van
een project of programma in Amsterdam. Instellingen konden ook programmafinanciering aanvragen voor bijzondere programma’s (een reeks of serie van activiteiten) die naast de reguliere activiteiten van de aanvrager plaatsvinden, met een
maximale looptijd van een jaar. Het AFK beoordeelde aanvragen en kon deze zonder tussenkomst van het college en de gemeenteraad honoreren.

2.2

De landelijke Basisinfrastructuur
Om redenen die vergelijkbaar zijn met die in het Amsterdamse coalitieakkoord is
eerder een rolverdeling gemaakt tussen de subsidieregelingen van het Rijk en die
van de landelijke cultuurfondsen. In het coalitieakkoord wordt verwezen naar de
landelijke structuur als model voor Amsterdam. Net als in Amsterdam ontstond (al
vóór 1990) behoefte om de besluitvorming over subsidieverdeling op grotere afstand van de politiek te zetten. Door taakverandering van de Raad voor Cultuur en
instelling van fondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten (FPK), kon een werkwijze
worden ingevoerd waarbij de Raad het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) adviseert over de instellingen die dragers zijn van het cultuurbeleid (de culturele Basisinfrastructuur-BIS) 10 en een zestal rijksfondsen zich richt op
de instellingen die om verschillende redenen niet in de BIS worden opgenomen.
De rijksfondsen verstrekken verschillende typen publieke subsidies aan instellingen in het aan hun discipline gerelateerde veld. Het gaat om:
 Fonds podiumkunsten;
 Fonds voor cultuurparticipatie;
 Stimuleringsfonds creatieve industrie;
 Mondriaan fonds (beeldende kunst en erfgoed);
 Nederlands filmfonds; en
 Nederlands letterenfonds.
10

http://bis2017-2020.cultuur.nl/inleiding/werkwijze-en-verantwoording.
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Instellingen kunnen een aanvraag doen voor subsidiering door een van deze fondsen in geval hun aanvraag voor de BIS niet gehonoreerd wordt of zij hier geen
aanvraag voor hebben ingediend. Subsidie ontvangen uit zowel de BIS, als uit een
van de Rijksfondsen is niet mogelijk.
Op deze rolverdeling is de nieuwe systematiek van het Amsterdamse Kunstenplan
2017-2020 gebaseerd. In een interview met de directeur van het FPK benadrukt zij
dat de driehoek die gevormd wordt door het FPK de Raad voor Cultuur en OCW in
balans moet zijn. Die balans is nodig voor vruchtbare samenwerking. Die vruchtbare samenwerking betreft vooral het borgen van een integrale visie op de podiumkunstensector. Als OCW en de Raad hun blik te zeer beperken tot datgene wat
rechtstreeks geadviseerd en gesubsidieerd wordt door het ministerie dan is het risico groot dat parallelle werelden ontstaan. Daar waar complementariteit tussen
BIS- en FPK-gesubsidieerden bedoeld was en een noodzakelijke voorwaarde vormt
voor een duurzame sector, dreigt concurrentie tussen deze twee groepen een leidend uitgangspunt te worden. Zij waarschuwt dat dit een risico is voor de nieuwe
Amsterdamse constellatie en benadrukt het belang van samenwerking en afstemming tussen AFK, AKr en de gemeente.

2.3

Evaluatie systematiek Kunstenplan 2013-2016
De voor het Kunstenplan 2013-2016 gehanteerde systematiek is door de afdeling
Kunst en Cultuur van de gemeente (K&C) in samenwerking met de Amsterdamse
Culturele Instellingen (ACI) en de AKr geëvalueerd. Doel van de evaluatie was om
de doeltreffendheid van de nieuwe systematiek te toetsen. Aan de hand van interviews met beleidsverantwoordelijken van K&C, ACI en AKr en andere Amsterdamse culturele (koepel)organisaties (waaronder het AFK) werden de ervaringen
met de systematiek geïnventariseerd. De nadruk van de evaluatie lag op het proces.11
“De ACI, de Kunstraad en K&C geven aan dat de Verkenning, de Vooruitblik, (…) de
Hoofdlijnennota, de integrale beoordeling en advisering en het Kunstenplan zich
bij de totstandkoming van het Kunstenplan 2013-2016 procesmatig goed tot elkaar verhielden en dat de vastgestelde verbeterpunten ook daadwerkelijk tot een
verbetering in het proces van de totstandkoming van het Kunstenplan hebben geleid. (…) De ACI en de Kunstraad zijn beide van mening dat er sprake was van een
effectieve politieke sturing, het debat heeft vooral plaatsgevonden bij de vaststelling van de Hoofdlijnennota. Echter, de ACI en de Kunstraad hebben wel vraagte-

11

Gemeente Amsterdam, Evaluatie totstandkoming Kunstenplan 2013-2016.
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kens bij het feit dat bij de vaststelling van het Kunstenplan door de gemeenteraad
zowel financieel als inhoudelijk is afgeweken van het advies van de Kunstraad”12
In de evaluatie worden aanbevelingen gedaan om de systematiek van het Kunstenplan 2017-2020 te verbeteren. De verbeterpunten zijn:
- het scherper definiëren van het onderscheid tussen de twee functionele
ruimtes (functies op naam versus functies niet op naam);
- het uitvoeren van de Verkenning zoals beoogd is, met een betrokkenheid
van de sector;
- transparant maken hoe de beoordelingscriteria door de AKr toegepast
worden op individuele subsidieaanvragen;
- de beoordeling van de zakelijke kwaliteit (door de afdeling Kunst en Cultuur) moet helderder;
- er heeft veelvuldig, op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, afstemming
plaatsgevonden tussen de gemeente en de diverse subsidiegevers. De
ACI, de Kunstraad en de gemeente pleiten alle drie voor verdere intensivering van de afstemming met de diverse subsidiegevers;
- het beter bijhouden en inzicht geven van het voorstellingsbezoek door de
AKr;
- het nog meer afspiegelen van de in het culturele veld aanwezige disciplines in de samenstelling van de commissies van de Kunstraad;
- meer ruimte en tijd nemen voor hoor en wederhoor van instellingen door
de AKr.

2.4

Conclusie
De systeemwijziging van het Kunstenplan 2013-2016 werd door de sector gezien
als een verbetering. Het definiëren van functies werkte verhelderend. Zowel het
politieke debat als de toewijzing van subsidies wonnen daardoor aan transparantie. Bovendien leidde politieke besluitvorming over individuele subsidies, veel
minder dan voorheen tot verschuivingen in de subsidietoewijzing (ten opzichte
van het advies van de AKr heeft gemeenteraad 0,7% van het beschikbare budget
verschoven). Advisering door de AKr op basis van het functiemodel kan volgens de
AKr politieke bemoeienis met subsidietoewijzing dempen.13 Dit neemt niet weg
dat instellingen veelvuldig gebruik hebben gemaakt van de inspreekmogelijkheid
bij de behandeling van het Kunstenplan 2013-2016.

12
13

Ibidem, p.3.
Amsterdamse Kunstraad (2015), Functiehuis voor de Kunsten: Advies Hoofdlijnen 20172020.
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De evaluatie van de systematiek van het Kunstenplan 2013-2016 liet echter ook
zien dat er behoefte was aan een grotere transparantie in de wijze van beoordeling van individuele subsidieaanvragen en in de totstandkoming van de culturele
infrastructuur (functies op naam).
Of het relatieve succes van deze wijziging een eenmalig dan wel een structureel
resultaat was, kan niet meer worden vastgesteld, omdat de latere stelselwijziging
die hier onderwerp van onderzoek is het functiemodel terzijde schoof en de centrale adviesrol van de AKr drastisch wijzigde.
Vanuit het landelijke FPK, dat al langer ervaring heeft met een rolverdeling zoals
die met het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020 is ingevoerd, wordt het belang
van goede samenwerking en afstemming tussen fonds, adviesorgaan en overheid
benadrukt. Bij onvoldoende samenwerking kunnen parallelle werelden ontstaan
die de effectiviteit van het cultuurbeleid kunnen schaden.

12

3
3.1

Discussie over de nieuwe systematiek
Van functies naar politiek op afstand
Voor het Kunstenplan 2017-2020 is de culturele infrastructuur met een onderverdeeld naar een functionele ruimte (met functies op naam en functies zonder
naam) en een vrije ruimte, zoals geïntroduceerd bij het Kunstenplan 2013-2016
verder uitgewerkt in enerzijds een culturele basisinfrastructuur en anderzijds een
nieuw fonds dat Kunstenplansubsidies toekent aan instellingen die niet tot die basisinfrastructuur behoren. In dit hoofdstuk beschrijven we de totstandkoming van
de nieuwe systematiek: van functies naar een basisinfrastructuur en van een vrije
ruimte naar een nieuw fonds dat vanuit en door het AFK is opgebouwd. De aanleiding voor de nieuwe systematiek is tweeledig. Enerzijds heeft een evaluatie van
het Kunstenplan 2013-2016 concrete verbeterpunten opgeleverd waarmee in het
huidige Kunstenplan rekening gehouden moet worden. Hier zijn we in hoofdstuk 2
op ingegaan. Anderzijds achtte het college dat in 2014 aantrad de toen bestaande
Kunstenplansystematiek voor verbetering vatbaar. Zij beriep zich daartoe op de
beroemde uitspraak van Thorbecke uit 1863: „De kunst is geene regeringszaak, in
zooverre de Regering geen oordeel, noch eenig gezag heeft op het gebied der
kunst.” Dit standpunt, zo meende het nieuwe college, zou in de verdeling van
kunstsubsidies een grotere werking moeten krijgen.
3.1.1 Coalitieakkoord 2014-2018: politiek op afstand zetten noodzakelijk
In juni van 2014 presenteerde de coalitie van VVD, SP en D66 haar akkoord. Daarin stelt zij:
“Het is niet aan de politiek om te oordelen over de kwaliteit van kunst, dat is de taak
van onafhankelijke deskundigen. We gaan daarom de systematiek van het verdelen van
cultuurinvesteringen vernieuwen. Het college en de gemeenteraad besluiten in hoofdlijnen over het kunstenplan, waarna de uitwerking en besluitvorming over individuele
subsidies komt te liggen bij een fonds dat op afstand staat. Dit is vergelijkbaar met de
rolverdeling tussen het Rijk en bijvoorbeeld het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaanfonds en het Letterenfonds. Het college komt met nadere plannen, die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.”
14

14

Coalitieakkoord 2014-2018, p. 31.
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De coalitie wil de uitwerking en de besluitvorming over individuele subsidieverlening op afstand van de politiek zetten en beleggen bij een fonds. Ten tijde van het
verschijnen van het coalitieakkoord en daarna de vaststelling door de gemeenteraad, is hieraan nog geen concrete invulling gegeven. De verbeterpunten die de
evaluatie van dit kunstenplan opleverde lijken overigens geen nieuwe stelselwijziging te vereisen (zie par. 2.3).
3.1.2 Verkenning AKr 2014: geen aanleiding voor systeemwijziging
In zomer en najaar 2014 voert de AKr de zogeheten Verkenning uit. Dit is een vierjaarlijkse inventarisatie van de stand van zaken van de cultuursector in Amsterdam. De Verkenning dient ter voorbereiding van de Kunstenplanperiode 20172020.
Ten tijde van het uitvoeren van de Verkenning komt de nieuwe coalitie met de
wens om voor de volgende Kunstenplanperiode besluitvorming over individuele
subsidies bij een fonds te beleggen. Bovendien licht het college in een aantal besloten informatiesessies deze wens toe. Onder meer in reactie op die wens presenteert de AKr in de Verkenning een aantal overwegingen bij een nieuw Kunstenplan:
 er zijn goede redenen voor ondersteuning van kunst door de overheid;
 de structuur van het nieuwe Kunstenplan moet geen rotsvast geheel zijn.
De structuur moet het mogelijk maken met geld te schuiven tussen disciplines en tussen genres, tussen oud en tussen nieuw, teneinde dynamiek
en doorstroming in de sector te bevorderen;
 met het oog op dynamiek en doorstroming zou tweejarige subsidiëring
mogelijk moeten zijn, naast de huidige vierjarige subsidie in het Kunstenplan;
 met het oog op innovatie is het van belang de bestuurscommissiebudgetten voor kunst- en cultuursubsidies niet te centraliseren. Wel is het
wenselijk de verstrekking van subsidies aan Kunstenplaninstellingen uitsluitend via de centrale stad te laten verlopen;
 burgerparticipatie is gewenst bij de advisering en toekenning van cultuursubsidies.
Tegelijkertijd constateert de AKr dat de systematiek van het Kunstenplan 20132016 goed werkt. De instellingen en de AKr zelf kunnen goed uit de voeten met de
drieledige culturele infrastructuur (functies op naam, functionele ruimte niet op
naam en vrije ruimte). De functionele benadering van de culturele sector sluit volgens de AKr goed aan bij het uitgangspunt dat de overheid geen instellingen maar
culturele functies subsidieert. Bovendien stelt de AKr dat een belangrijke aanleiding voor de invoering van een culturele infrastructuur gerealiseerd is: de politiek
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kan door de introductie van functies en vrije ruimte beter sturen aan de voorkant
van het proces om correcties achteraf te voorkomen.

3.2

Van ‘politiek op afstand’ naar een nieuwe systematiek
Om uitvoering te geven aan de wens van de coalitie om de subsidietoekenning
aan afzonderlijke instellingen te depolitiseren diende een nieuwe systematiek geimplementeerd te worden. Over de wens om ‘de politiek op afstand’ te zetten is
na het verschijnen van het coalitieakkoord een uitgebreide politieke discussie gevoerd. Omdat dit het hart is van de totstandkoming van het nieuwe Kunstenplan,
hebben wij hier een uitgebreide analyse van gemaakt. Een chronologische beschrijving van de politieke discussies over de nieuwe systematiek is bijgevoegd in
bijlage 1. Voor de analyse is gebruik gemaakt van notulen van, en correspondentie
met, de raadscommissie Jeugd en Cultuur (JC) en met de gemeenteraad en van interviews met betrokken partijen. Hieronder bespreken we de belangrijkste punten uit de discussie (par. 3.2.1). In Box 3-1 schetsen we kort de systematiek zoals
deze is toegepast voor het Kunstenplan 2017-2020. In hoofdstuk 4 beschrijven we
de systematiek uitgebreid.
Box 3-1

Korte beschrijving systematiek Kunstenplan 2017-202015

Het gemeentebestuur heeft 21 instellingen aangewezen die de culturele basisinfrastructuur van Amsterdam (A-Bis) geacht worden te vormen. De Amsterdamse Kunstraad (AKr) – die voorheen het college en de gemeenteraad adviseerde over alle meerjarige subsidieaanvragen in het kader van het Kunstenplan – adviseert over de aanvragen
van de 21 A-Bis instellingen, waarna het college besluit over subsidiëring.
Voor de uitvoering van het onafhankelijke fonds is gekozen voor aansluiting bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK). Het AFK geeft uitvoering aan drie subsidieregelingen in het kader van het Kunstenplan: de regeling Vierjarige subsidies, de regeling
Tweejarige subsidies en de regeling projectsubsidies Innovatie. Het fonds is een zelfstandige stichting met gedelegeerde bevoegdheden en kan als zodanig zonder politieke
tussenkomst het toegekende budget verdelen. Het fonds doet dit op basis van regelingen die zijn goedgekeurd door het college.

3.2.1 Mogelijke voordelen, nadelen en risico’s van de nieuwe systematiek
In politieke discussies over de stelselwijziging blijft een aantal issues terugkomen.
Terwijl het college de voordelen van de nieuwe systematiek benadrukt en daarvoor in meerderheid steun krijgt, wijst een deel van de oppositie op de nadelen en
15
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mogelijke risico’s van het op afstand zetten van de besluitvorming over individuele subsidieverlening. De mogelijke voor- en nadelen zijn te ordenen naar vier thema’s, die wij hierna gebruiken als evaluatiekader. Die thema’s representeren de
door het college genoemde motieven om te komen tot een nieuwe systematiek.
Figuur 3-1 bevat een schematische weergave van de voor- en nadelen van de
nieuwe systematiek, zoals die uit de discussies in de raadscommissie JC en in de
gemeenteraad naar voren kwamen.
1. Balans kunst en politiek
Dit thema sluit direct aan bij de in het coalitieakkoord vastgelegde wens om de
subsidietoewijzing te depolitiseren. Het gaat hier om afwegingen tussen democratische tegenover professionele besluitvorming en om de scope van het AFK versus
de omvang van de A-Bis.
De herziening van de systematiek voor het Kunstenplan 2017-2020 wordt door de
voorstanders gelegitimeerd door te verwijzen naar het eerder aangehaalde Thorbecke-principe. Het professionele oordeel zou bij de verdeling van kunstsubsidies
een grotere werking moeten krijgen, waardoor schaarse middelen beter verdeeld
worden. Volgens het college hoort het accent in het politieke debat aan de voorkant te liggen, bij het vaststellen van de kaders, niet in de allerlaatste fase van de
subsidieverlening. “Het moet over de inhoudelijke keuzes aan de voorkant gaan.
Dat is de rol van de politiek.”16
Tegenstanders van de voorgestelde systematiek zien het buiten spel zetten van de
politiek bij subsidietoekenning als een risico omdat er geen democratisch debat
meer mogelijk is over kunst- en cultuurdoelstellingen op instellingsniveau. Zij achten het een risico dat in de huidige systematiek enkel nog ‘aan de voorkant’ beleidsprioriteiten gesteld kunnen worden. In de Hoofdlijnennota 2017-202017 worden de beleidsprioriteiten en de beoordelingscriteria geformuleerd. Een fonds – in
dit geval het AFK – moet de beleidsprioriteiten en beoordelingscriteria vertalen in
concrete beoordelingscriteria. Een debat over subsidiëring van individuele instellingen is dan niet meer mogelijk (met uitzondering van de A-Bis instellingen, maar
hun subsidiering staat per definitie buiten discussie).
Tegenover het verlies aan politieke bemoeienis staan transparantie en gelijkheid
van behandeling in de beoordeling van de subsidieaanvragen. De voorzitter van
de Raad van Toezicht van het AFK, de voormalig directeur van het AFK en de huidige directeur en adjunct-directeur hebben in de gevoerde interviews hier de nadruk op gelegd. Het bestuursrechtelijk kader waarbinnen een fonds moet werken
16
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Raadsnotulen, 22 april 2065.
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brengt die voordelen met zich mee. Daar komt bij dat tot dit kader ook toegankelijke bezwaar- en beroepsprocedures behoren, zo stelt het AFK.
Een deel van de oppositie in de gemeenteraad wijst erop dat de gekozen systematiek met twee uitvoeringsvarianten (A-Bis en AFK) inconsistent is. Voor een deel
van de kunst- en cultuurorganisaties is de gehele besluitvorming ondergebracht
bij een zelfstandig fonds (AFK), waardoor politieke tussenkomst achteraf (na beoordeling) niet meer mogelijk is. Dit geldt niet voor de selectie van de A-Bis instellingen. Dat blijft het primaat van de politiek.
2. Integraliteit
De sector benadrukt het belang van integraliteit. In een brief aan de raadscommissie JC schrijft het ACI: “Voor het aansturen, faciliteren, stimuleren en subsidieren van het brede en complexe kunstenveld is een integrale visie (cursivering van
APE) nodig. Die komt door de voorgestelde stelselwijziging onder druk.”18 De tegenstanders van de nieuwe systematiek zien als risico dat integrale afweging teloorgaat door de verdeling van de uitvoering van het Kunstenplan 2017-2020 tussen A-Bis (gemeente) en het AFK als zelfstandig bestuursorgaan met gedelegeerde
bevoegdheid.
Het college ziet dit risico niet. Het college noemt onder andere dat zij de AKr ziet
als bewaker van de integraliteit van het Kunstenplan. Het benadrukt dat er ook in
de nieuwe situatie sprake is van één Kunstenplan. “De gewenste samenhang tussen de advisering door de AKr en de advisering (sic) door het AFK wordt niet alleen in de Hoofdlijnen geborgd maar is ook vastgelegd in huishoudelijke reglementen van beide organisaties.”19
De sector benadrukt omwille van de integraliteit het belang van samenhang tussen de commissies bij de AKr en die bij het AFK bij de beoordeling van aanvragen.
Ze stellen voor in het Kunstenplan 2017-2020 één commissie per discipline in te
stellen die alle aanvragen beoordeelt.
Beoordeling van subsidieaanvragen door het AFK wordt als integraliteitsrisico gezien omdat het subsidieaanvragen niet integraal kan afwegen. Dit risico is naar voren gebracht door de AKr en de woordvoerder Kunst en Cultuur van GroenLinks in
de gemeenteraad. Het zou in de beoordelingsprocedure van het AFK niet mogelijk
zijn rekening te houden met complementariteit of overlap tussen aanvragen. Dit
zou een verandering zijn ten opzichte van de werkwijze van de AKr zoals deze in
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Brief van ACI aan de raadsleden van de Commissie JC van 2 april 2015.
Brief van Kajsa Ollongren aan Gerard de Kleijn (voorzitter AKr) van 7 april 2015.
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de vorige Kunstenplanperiode werd toegepast en zou integraliteit van subsidiering verkleinen.
3. Maatwerk en flexibiliteit
Het college verwijst naar deze aspecten als belangrijke voordelen van de stelselwijziging. Het AFK en de afdeling Kunst en Cultuur van de gemeente stellen in de
gevoerde gesprekken dat een fonds snel kan beslissen, toegankelijk is voor nieuwe initiatieven en kan inspelen op de vraag van de sector. In het nieuwe stelsel
wordt maatwerk en flexibiliteit eveneens gerealiseerd door uitbreiding van het
pakket aan regelingen binnen het Kunstenplan 2017-2020. Het AKF kan voor de
afzonderlijke regelingen bovendien fungeren als een one-stop-shop: instellingen
hebben de mogelijkheid subsidies te stapelen en hebben voor vragen, aanvragen
en verantwoording één subsidiepartner.
De AKr stelt dat de drempelvereisten die gelden voor de regelingen van het AFK
maatwerk in de weg staan. Goede initiatieven en aanvragen kunnen hierdoor
zonder inhoudelijke toets (die volgt na het halen van de drempel) afvallen. De
drempelvereisten voor de regeling Vierjarige subsidies en regeling Tweejarige
subsidies beperken zich tot de leeftijd van de aanvragende organisatie. Voor de
regeling projectsubsidies Innovatie geldt dat alleen de cultuurhuizen in de A-Bis
en gehonoreerde aanvragers voor de regeling Vierjarige subsidies in aanmerking
komen.
4. Dynamiek, samenwerking en doorstroming
Het samenstel van regelingen bij het AFK maakt toegang tot subsidie en doorstroming goed mogelijk: van projectsubsidie of van een tweejarige naar een vierjarige subsidie. Het college wil deze dynamiek stimuleren via het pakket aan regelingen die het AFK uitvoert (zie par. 4.2).
Ook benadrukt het college het belang van samenwerking tussen A-Bis instellingen
en collega-instellingen die door het AFK gefinancierd worden en tussen AFK gefinancierde instellingen onderling. Het college stelt: “Het doel is meer coalities en
meer samenwerking tussen instellingen in Amsterdam.”20 Daarnaast hebben de ABis instellingen een ketenverantwoordelijkheid, met name ten aanzien van talentontwikkeling, het vormen van nieuwe coalities en het ondersteunen van nieuwe
initiatieven.
Een deel van de oppositie stelt dat een integrale visie, integraal beleid en integraal
advies voorwaardelijk zijn voor het stimuleren van dynamiek, samenwerking en
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doorstroming.21 Zij zien door het risico van de ‘knip in de uitvoering’ (zie hierboven) ook het stimuleren van dynamiek, samenwerking en doorstroming in gevaar
komen.

3.3

Conclusies
Uit de politieke discussie rondom de totstandkoming van de nieuwe systematiek
van het Kunstenplan blijkt dat het college vasthield aan de uitwerking van het in
het coalitieakkoord vastgelegde uitgangspunt: depolitisering van de subsidietoewijzing. Het professionele oordeel moest bij de verdeling van kunstsubsidies een
grotere werking krijgen. Daarom is de besluitvorming over individuele subsidieverlening op grotere afstand van de politiek gezet en belegd bij het AFK. Over het
grootste deel van het budget wordt nog wel politiek besloten: van de bijna € 8722
miljoen per jaar voor meerjarige subsidies gaat 72% naar de instellingen in de ABis die door de gemeenteraad zijn vastgesteld.
De discussie rondom de knip tussen A-Bis en AFK gaat over de reikwijdte van de
politieke bemoeienis met de beoordeling en subsidiering van individuele instellingen. Enerzijds gaat het om publieke middelen waarover democratisch geoordeeld
zou moeten worden, anderzijds kan politieke bemoeienis bij de toewijzing van individuele subsidies leiden tot een minder transparante besluitvorming en een
minder goede verdeling van subsidiemiddelen. De discussie die gevoerd is over de
nieuwe systematiek loopt langs vier lijnen, die in belangrijke mate samenvallen
met de doelen van het cultuurbeleid zoals weergegeven in de Hooflijnennota:
(een goede) balans tussen kunst en politiek, integraliteit, maatwerk en flexibiliteit
en dynamiek, samenwerking en doorstroming. Bij elk thema zijn door het college,
de gemeenteraad en de sector zelf voordelen, nadelen en mogelijke risico’s van
de nieuwe systematiek genoemd. De mogelijke voordelen, nadelen en risico’s
scheppen het kader voor de evaluatie. Welke daarvan zijn in welke mate bewaarheid? Deze vraag beantwoorden we in de hiernavolgende hoofdstukken.
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Raadsnotulen, 22 april 2015.
Exclusief nominale verhoging van 0,87%.
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Figuur 3-1
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Schematische weergave voor- en nadelen van de nieuwe systematiek

4

Uitwerking
Dit hoofdstuk biedt een beschrijving van de nieuwe systematiek van het Kunstenplan
2017-2020 waarin gekozen is voor een politiek aangewezen basisinfrastructuur en
een grotere vrije ruimte, dat door een nieuw fonds beheerd wordt. Noch de basisinfrastructuur noch de nieuwe vrije ruimte zijn verdeeld naar functies.

4.1

De Amsterdamse Basisinfrastructuur
De functies op naam zijn vervangen door de zogenaamde Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis). De A-Bis bestaat uit zeventien instellingen die volgens het college
een cruciale rol vervullen in de stad en samen het fundament vormen van de gesubsidieerde culturele infrastructuur van Amsterdam. Deze zeventien instellingen voldoen
aan de criteria die het college van B&W heeft geformuleerd voor de A-Bis. A-Bis instellingen moeten voldoen aan acht criteria:23
- de instelling levert structureel artistiek-inhoudelijke topkwaliteit (excellentie)
op nationaal en internationaal niveau;
- de instelling speelt een belangrijke rol binnen de culturele infrastructuur van
Amsterdam en vormt een cruciale schakel binnen de culturele ketens;
- de instelling heeft een groot aanzien, in Amsterdam, nationaal en internationaal;
- de zakelijke kwaliteit van de instelling is goed;
- als cultureel ondernemer vervult de instelling een voorbeeldfunctie;
- de instelling bereikt een relevant publiek en zet zich in voor het bereiken van
nieuwe publieksgroepen (onder meer jong, divers);
- de instelling is structureel verbonden met andere organisaties en initiatieven
binnen de kunst- en cultuursector en neemt verantwoordelijkheid voor culturele ketens; én
- de instelling heeft zicht op cultuureducatie en/of talentontwikkeling binnen
de betreffende discipline en levert daaraan vanuit de eigen organisatie een
belangrijke bijdrage.
23

Gemeente Amsterdam, Totstandkoming A-Bis.
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Het college is op basis van de adviezen van de AKr ter voorbereiding op het Kunstenplan 2013-2016, de verantwoordingen van Kunstenplaninstellingen over 2014, zakelijke evaluaties (monitoring) en tussentijdse aanvragen tot de slotsom gekomen dat
zeventien van de instellingen die in de periode 2013-2016 Kunstenplansubsidie kregen voldoen aan de acht criteria. Het college heeft op basis van de criteria de instellingen aangewezen, waarna de gemeenteraad de samenstelling van de A-Bis heeft
vastgesteld. Advisering door de AKr heeft daarbij geen rol gespeeld: de kunstraad kon
alleen achteraf reageren. Zijn voorstel om vanuit het functiemodel meer instellingen
in de A-Bis op te nemen is niet gevolgd. Het college geeft in de raadsvergadering
waarin de Hoofdlijnennota wordt vastgesteld aan dat alle instellingen met functies op
naam en een aantal met functies niet op naam zijn getoetst aan de acht criteria ter
overweging voor een plek in de A-Bis.24 Aldus is getracht het vorige Kunstenplan verder te ontwikkelen en is in wezen tegemoet gekomen aan een verbeterpunt uit de
evaluatie van het Kunstenplan 2013-2017, namelijk om het onderscheid tussen instellingen met functies op naam en met functies niet op naam scherper te definiëren.
De wijze waarop de beoordeling door het college heeft plaatsgevonden, ook met betrekking tot de acht instellingen die volgens de AKr tot de A-Bis gerekend zouden
moeten worden maar daarvoor niet zijn aangewezen, is door het college aan de leden
van de raadscommissie ter beschikking gesteld. Daardoor konden zij inzicht krijgen in
de wijze waarop de beoordelingen die leidden tot de samenstelling van de A-Bis hebben plaatsgevonden.
Daarnaast wees het college vier cultuurhuizen aan die ook onderdeel van de A-Bis
moesten worden. Deze instellingen voldeden op het moment van aanwijzen niet aan
de acht criteria, maar vervulden volgens het college een essentiële schakelfunctie. De
cultuurhuizen zijn verdeeld over vier stadsdelen Het gaat om de Meervaart (NieuwWest), Podium Mozaïek (West), het Bijlmer Parktheater (Zuidoost) en de Tolhuistuin
(Noord). De cultuurhuizen bieden volgens het college een brede, laagdrempelige programmering, richten zich op omliggende buurten en zijn ook grootstedelijk actief en
internationaal georiënteerd op met name de herkomstlanden. Het zijn multifunctionele instellingen die verbindingen tot stand brengen tussen bewoners en aanbod,
tussen buurt en stad, tussen talenten en professionals. Volgens het college behoren
de cultuurhuizen daarom tot de A-Bis (zie ook par. 5.2).
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4.1.1 Advisering door het AKr over subsidieaanvragen A-Bis
De AKr beoordeelde de subsidieaanvragen van de door het gemeentebestuur aangewezen A-Bis instellingen. Voor de zeventien instellingen en vier cultuurhuizen in de ABis is in het Kunstenplan 2017-2020 een budget beschikbaar van € 62,2 miljoen per
jaar.
De aanvragen van de 21 A-Bis instellingen zijn door disciplinecommissies van de AKr
beoordeeld. Voor de beoordeling van de cultuurhuizen is een nieuwe commissie opgericht die over hun aanvragen adviseerde. De werkwijze van de AKr en zijn commissies bij de advisering over aanvragen voor het Kunstenplan 2017-2020 is in grote lijnen hetzelfde als voor het Kunstplan 2013-2016. De leden van de commissies vulden
afzonderlijk een digitale toets in, voorafgaand aan de eerste vergadering. Na meerdere vergaderingen stelden de commissies een preadvies op dat werd gedeeld met de
instellingen. Deze konden vervolgens reageren op inhoudelijke onjuistheden. Drie instellingen meldden zich ook nog bij de hoorcommissie. Het bestuur van de AKr maakte de uiteindelijke, integrale afweging. Hierin werden de reacties van de instellingen
en verslagen van de zittingen van de hoorcommissie meegenomen.25
Een noemenswaardige aanpassing is dat de AKr instellingen de mogelijkheid bood
hun aanvraag mondeling toe te lichten bij de commissie. Alle instellingen hebben van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De AKr komt hiermee tegemoet aan een van de
aanbevelingen uit de evaluatie van het Kunstenplan 2013-2016: de AKr moest meer
ruimte en tijd nemen voor hoor en wederhoor van instellingen. Ook aan de aanbeveling om te komen tot een samenstelling van de adviescommissies die een betere afspiegeling geven van de culturele disciplines is aandacht besteed. In het geval een
aanvraag meerdere disciplines bestreek kon deze door een combinatie van commissies worden beoordeeld. Zo bestonden de commissies die over de cultuurhuizen adviseerden uit adviseurs van diverse andere disciplines. Een afzonderlijke cultuureducatiecommissie beoordeelde het educatie-onderdeel van de aanvragen.26
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Ibidem.
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Beoordelingscriteria
In de Hoofdlijnennota voor het Kunstenplan 2017-2020 zet het gemeentebestuur het
beleidskader en de uitgangspunten voor de komende Kunstenplanperiode uiteen. Deze zijn vertaald in vier beoordelingscriteria:27
 Artistiek-inhoudelijke kwaliteit: De activiteiten van een instelling moeten van artistiek hoge kwaliteit zijn en een duidelijke artistieke visie bevatten.
 Zakelijke kwaliteit: Een instelling dient in zijn aanvraag een realistische en sluitende begroting te presenteren voor een goede beoordeling van de zakelijke kwaliteit. Daarnaast wordt cultureel ondernemerschap van de instellingen verwacht.
Hiermee wordt bedoeld dat de instelling tracht zijn maatschappelijk draagvlak te
vergroten, de eigen inkomsten te verhogen, samenwerkingsverbanden in programmering of bedrijfsvoering aan te gaan of te innoveren.
 Publieksbereik: De instelling dient zich aantoonbaar in te zetten voor zowel het
behouden van het huidige publiek als het uitbreiden ervan, ter vergroting van het
maatschappelijk draagvlak.
 Belang voor de stad: Het criterium ‘belang voor de stad’, heeft betrekking op de
beleidsdoelstellingen van het gemeentebestuur voor de komende Kunstenplanperiode. Deze zijn als volgt gedefinieerd:
o Nieuwe coalities en verbindingen: Van instellingen die een positie hebben in
de A-Bis wordt verondersteld dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de culturele keten(s) waarin zij zelf opereren en de kleinere instellingen faciliteren
en coachen.
o Cultuureducatie en talentontwikkeling: Van alle A-Bis-instellingen wordt een
bijdrage verwacht aan cultuureducatie en/of talentontwikkeling.
o Meerpolige stad: dit gaat om de wijze waarop verbindingen worden gelegd
met omliggende buurten, met andere buurten en gebieden in de stad en met
bewoners.
o De wereld als speelveld: A-Bis instellingen hebben een visie op de internationale positie, werken internationaal samen en richten programmering en activiteiten op internationaal publiek in Amsterdam en in het buitenland.
De AKr vertaalde deze criteria vervolgens in concrete beoordelingscriteria waarop de
uiteindelijke beoordeling van de aanvragen is gebaseerd. Daarnaast zijn door het college prestatieafspraken op maat gemaakt met de A-Bis instellingen.28
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College besluit over honorering subsidie A-Bis instellingen
De AKr adviseerde het college over de inhoud van de plannen en de hoogte van het
gevraagde subsidiebedrag. De inhoudelijke adviezen en de adviezen over de verdeling
van het beschikbare budget (€ 62,2 miljoen per jaar) over de 21 A-Bis-instellingen publiceerde de AKr in ‘Zo mooi anders’.29 Het college volgde de adviezen van de AKr en
nam de geadviseerde subsidiebedragen over. Het college was van mening dat de AKr
een gedegen en adequate analyse van de inhoudelijke en zakelijke plannen van de ABis-instellingen had geleverd.

4.2

AFK als nieuw fonds
De behoefte van de in 2014 aangetreden coalitie aan een nieuw fonds dat het mogelijk maakt de besluitvorming over individuele subsidies op afstand van de politiek te
plaatsen, krijgt vorm door dit nieuwe fonds vanuit het AFK op te bouwen. “Voor de
uitvoering van het nieuwe fonds in het kader van het Kunstenplan, kiest het college
voor aansluiting bij het AFK. Het AFK heeft kennis van en ervaring met selectie, toekenning aan en begeleiding van kunstenaars en instellingen, met bijzondere aandacht
voor vernieuwing. Daarom kiest het college voor een uitbreiding van de taken van het
AFK met de uitvoering van het nieuwe fonds. Hiermee krijgt het AFK een nieuwe
rol.”30
4.2.1 Regelingen in korte tijd opgezet
Terwijl de A-Bis in grote lijnen op de oude voet wordt uitgevoerd – advisering over
aanvragen door de AKr en beslissing door de gemeente – worden de overige regelingen van het Kunstenplan uitgevoerd door het nieuwe fonds, dat vanuit het AFK is opgezet. Daarmee wordt vormgegeven aan de behoefte van het gemeentebestuur om
de beslissingen over kunstsubsidies op grotere afstand van de politiek te plaatsen.
Het nieuwe fonds kreeg met ondersteuning door de afdeling Kunst en Cultuur in relatief korte tijd vorm: de beslissing om het nieuw te vormen fonds vanuit het AFK op te
bouwen werd in het voorjaar van 2015 vastgesteld door de gemeenteraad, waarna
met de vaststelling van de Hoofdlijnen in november de regeling Vierjarige subsidies al
gereed was en in december de eerste aanvragen binnenkwamen. Vervolgens kreeg in
2016 de nieuwe regeling Tweejarige subsidies haar beslag; vanaf september 2016
29

Amsterdamse Kunstraad (2016), Zo mooi anders: Advies ter voorbereiding van het Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020.
30
Gemeente Amsterdam, Contourennota. 24 maart 2015, p. 12.
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konden daarvoor aanvragen worden ingediend. Vervolgens werd in 2017 de regeling
projectsubsidies Innovatie geïntroduceerd. Deze subsidies kunnen door instellingen
met een vierjarige subsidie van het AFK en door de vier cultuurhuizen worden aangevraagd.
Om de aanvragen voor een vierjarige subsidie tijdig en zorgvuldig te kunnen verwerken stelde het AFK in korte tijd met een krappe capaciteit de subsidieregelingen op.
Daarbij werd ten dele gebruik gemaakt van de regelingen van het landelijke FPK, omdat daarin soortgelijke beleidsdoelstellingen zijn vertaald in criteria en de aanvragen
op die criteria gescoord worden. Maar de scope van disciplines die onder de AFKregelingen gevat moesten worden is aanzienlijk breder: terwijl het FPK zich alleen bezighoudt met podiumkunsten (muziek, theater en dans) omvatten de AFK regelingen
vijf extra disciplines (zie tabel 4-1). Bovendien lopen de Amsterdamse cultuurpolitieke
aandachtspunten niet parallel aan die op landelijk niveau, zoals onder meer het criterium ‘belang voor de stad’ laat zien (par. 4.2.3).
4.2.2 AFK beoordeelt en beslist
Het college stemde in met de regeling Vierjarige subsidies die vervolgens door het bestuur van het AFK werd vastgesteld. Voor het totaal van deze regelingen is een budget
beschikbaar gesteld van € 24,4 miljoen per jaar.
Vóór 2017 voerde het AFK al verschillende kunst en cultuursubsidieregelingen voor
projecten en programma’s uit. In de Kunstenplanperiode 2013-2016 verdeelde het
AFK € 7,9 miljoen per jaar aan projectsubsidies en programmafinanciering. Het werkterrein van het AFK is met de invoering van het nieuwe Kunstenplan dus aanzienlijk
uitgebreid. In het kader van deze uitbreiding is een deel van de capaciteit (3 fte) van
de gemeente overgeheveld naar het AFK.
Een wezenlijk verschil tussen de AKr, die adviseert over de subsidieaanvragen van de
A-Bis instellingen, en het AFK is dat deze laatste niet alleen een adviesrol, maar ook
een beslisrol heeft. Het AFK voert namens de gemeente de regelingen uit en toetst
welke aanvragers voor welk subsidiebedrag in aanmerking komen. Het AFK heeft een
gedelegeerde bevoegdheid om die beslissingen te nemen. Dit in tegenstelling tot de
beslissingen over de A-Bis en over de vierjarige subsidies waarover de AKr voorheen
adviseerde en het college besliste. Met de komst van het AFK als nieuw fonds zijn beoordeling en beslissing over de regelingen, die hierna in meer detail beschreven worden, in één hand gekomen.
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4.2.3 Regeling Vierjarige subsidies
De regeling Vierjarige subsidies is een meerjarige subsidie ten behoeve van de exploitatie van culturele organisaties in Amsterdam die minimaal drie jaar bestaan. De regeling beoogt presenterende en producerende organisaties, ontwikkelinstellingen en
organisaties voor cultuureducatie de mogelijkheid te geven om in continuïteit hoogwaardige culturele activiteiten te realiseren met belang voor de stad en met een gevarieerd publieks- en ander maatschappelijk bereik. De regeling Vierjarige subsidies
staat open voor alle kunst- en cultuurorganisaties in Amsterdam en alle schakels in de
culturele keten: van cultuureducatie en talentontwikkeling tot productie en presentatie van aanbod. A-Bis instellingen en organisaties jonger dan drie jaar zijn uitgesloten.
Voor de regeling Vierjarige subsidies is een jaarlijks budget beschikbaar van € 21,4
miljoen. Dit budget is door het bestuur van het AFK verdeeld over de acht disciplines
waarvoor organisaties subsidies aan kunnen vragen:
Tabel 4-1

Verdeling budget regeling Vierjarige subsidies naar disciplines

Discipline
Subsidieplafond
Muziek en Muziektheater
3.450.000
6.450.000
Theater
Dans
1.700.000
Erfgoed (musea)
2.850.000
BFNA*
2.900.000
Film
1.475.000
Letteren
725.000
Cultuureducatie
1.850.000
Totaal
21.400.000
* Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media en architectuur

De hoogte van de subsidieplafonds per discipline zijn door het AFK mede gebaseerd
op de bedragen die de organisaties in het Kunstenplan 2013-2016 ontvingen.
Instellingen die een aanvraag doen voor de regeling Vierjarige subsidies worden op
dezelfde vier criteria beoordeeld als de A-Bis aanvragers:
 artistieke en inhoudelijke kwaliteit;
 zakelijke kwaliteit;
 publieksbereik;
 belang voor de stad.
Net als de AKr heeft ook het AFK deze beoordelingscriteria vertaald naar een concreet
beoordelingskader voor het beoordelen van de subsidieaanvragen. Het criterium ‘be-
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lang voor de stad’ werd bij instellingen die een aanvraag indienden voor de regeling
Vierjarige subsidies van het AFK anders uitgelegd dan voor A-Bis instellingen. De andere uitleg is conform de beleidsvrijheid van het AFK en past beter bij de instellingen
waarvoor de regeling bedoeld is, stelt het AFK in de gesprekken die met de AFKdirectie gevoerd zijn. Bij het toetsen van het belang voor de stad zijn aanvragen door
het AFK beoordeeld op: 31
o de verbinding met de stedelijke samenleving en de mate waarin de organisatie bijdraagt aan een samenhangende Amsterdamse cultuursector door coalities en verbindingen met samenwerkingspartners aan te gaan; en
o de mate waarin de organisatie bijdraagt aan stedelijke spreiding van het cultuuraanbod en het publieksbereik daarvan.
Werkwijze AFK bij beoordeling aanvragen voor regeling Vierjarige subsidies
Voor de beoordeling van aanvragen voor de regeling Vierjarige subsidies heeft het
AFK acht disciplinecommissies ingericht. De commissies bestaan uit tenminste vijf adviseurs die als deskundigen worden gezien op het gebied van kunst en cultuur in Amsterdam. De commissies worden voorgezeten door een voorzitter met een breder
profiel, die zelf niet meestemt bij de beoordeling van de aanvragen. Ter bevordering
van multidisciplinaire besluitvorming vindt er zowel co-advisering door commissies
plaats als overleg tussen de commissievoorzitters onderling. Onderdeel van de werkwijze van het AFK is afstemming met de AKr die adviseert over de aanvragen van A-Bis
instellingen. Hieronder beschrijven wij de wijze van afstemmen.

31
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Box 4-1

Afstemming AFK en AKr

De besturen van het AFK en de AKr overleggen over subsidieaanvragen en het beoordelingsproces en stafmedewerkers van beide organisaties stemmen het subsidiebeoordelingsproces op elkaar af. Ook bevat elke disciplinecommissie van het AFK één commissielid
dat ook in de overeenkomstige commissie van de AKr zitting heeft. Deze gedeelde commissieleden waarborgen complementariteit tussen de beoordeling door het AFK en AKr en bevorderen de integraliteit van het Kunstenplan. Zowel AFK als AKr hebben bovendien inzicht
gekregen in de subsidieaanvragen die bij elk van hen zijn binnengekomen.

De aanvragen zijn aan de hand van de vier bovengenoemde criteria besproken in
meerdere commissievergaderingen. Dit leidde tot een waardering voor de verschillende criteria, waarbij per criterium punten werden toegekend. In het puntentotaal
telde het criterium artistiek-inhoudelijke kwaliteit anderhalf keer mee. Ten slotte
werden de aanvragen op basis van hun totaalscore geordend.
De commissies adviseerden ook over de hoogte van de aangevraagde subsidies,
waarna het bestuur van het AFK hierover besliste. Uitgangspunt bij het bepalen van
de subsidiehoogte was niet per definitie het door de aanvrager opgegeven exploitatietekort, maar het bedrag dat door de commissie en het AFK redelijk werd geacht
voor de desbetreffende aanvraag. Hiervoor zijn de volgende richtlijnen gehanteerd:32
 er moet sprake zijn van een redelijke verhouding tussen de plannen en de
kosten die daarvoor zijn begroot. Hierbij wordt ook gekeken naar wat gebruikelijk is in de sector;
 het gevraagde subsidiebedrag dient in een redelijke verhouding te staan tot
het aandeel van de activiteiten in Amsterdam en tot het bereik van bezoekers
en/of deelnemers in Amsterdam;
 het kan voorkomen dat aan sommige onderdelen van het plan subsidie wordt
toegekend maar aan andere niet. Hiervan kan sprake zijn als de adviescommissie van oordeel is dat de aanvraag als geheel als subsidiabel wordt beoordeeld, maar bepaalde onderdelen van het plan geen prioriteit verdienen.
Na de inhoudelijke beoordeling werden de aanvragen onderverdeeld in drie categorieën33:
A. honoreren;
B. honoreren voor zover het budget dat toelaat;
32
33

AFK, Toelichting bij regeling Vierjarige subsidies.
AFK, Toelichting bij regeling Vierjarige subsidies.

Evaluatie totstandkoming Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020 | 29

C. niet honoreren.
Aanvragen in categorie B waren subsidiabel naar het oordeel van de commissie, voor
zover er nog budget over was na honorering van de aanvragen in categorie A. De aanvragen met de hoogste score in categorie B konden alsnog gehonoreerd worden tot
het subsidieplafond bereikt was. Aanvragen met een gelijke score werden aan de
hand van aanvullende criteria opnieuw gerangschikt. Aanvullende criteria waren de
mate waarin de instellingen bijdragen aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod en
de mate waarin de instelling bijdraagt aan een evenwichtige en samenhangende culturele keten.
Alleen in de disciplines Dans en bij BFNA was het noodzakelijk aanvragen onder categorie B te scharen, verder waren de budgetten toereikend voor de subsidiabel geachte aanvragen. In hoofdstuk 5.1.2 beschrijven we de kenmerken van instellingen die
een vierjarige subsidie van het AFK ontvangen in het Kunstenplan 2017-2020.
4.2.4 Regeling Tweejarige subsidies
De mogelijkheid om een tweejarige subsidie aan te vragen was een nieuw onderdeel
van het Kunstenplan 2017-2020. De AKr deed in zijn Verkenning uit 2014 hiertoe een
voorstel “met het oog op dynamiek en doorstroming” (zie par. 3.1.2). Het AFK ontwierp hiervoor een door het college goedgekeurde regeling. Doel hiervan is relatief
nieuwe kunst- en cultuurorganisaties de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen
op artistiek en zakelijk vlak en zo doorstroming en dynamiek te bevorderen. Organisaties die minimaal twee jaar en maximaal zes jaar actief zijn komen in aanmerking. Zij
moeten in twee jaar tijd toe werken naar een door henzelf duidelijk omschreven ontwikkelingsdoel. Ook organisaties die zijn afgewezen voor een vierjarige subsidie komen in aanmerking, mits zij passen binnen dit profiel.
Voor de regeling Tweejarige subsidies was een budget beschikbaar van € 1,0 miljoen
per jaar. Dit budget is opgedeeld in twee multidisciplinaire delen:
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Tabel 4-2

Verdeling budget regeling Tweejarige subsidies naar delen

Deel

Discipline

Subsidieplafond

Visuele Kunsten

BFNA

€ 500.000

Film
Erfgoed
Deel cultuureducatie
Podiumkunsten en Letteren

Muziek

€ 500.000

Dans
Theater
Muziektheater
Letteren
Deel cultuureducatie
Totaal

€ 1.000.000

Aanvragen voor tweejarige subsidies zijn door twee multidisciplinaire commissies in
eerste instantie beoordeeld op het verplicht aan te leveren ontwikkelplan waarin
ontwikkeldoelen worden geformuleerd. Deze ontwikkeldoelen kunnen betrekking
hebben op artistieke-, zakelijke- of publieksontwikkeling en dienen ten minste twee
van deze velden te beslaan.34
Wanneer het ontwikkelplan als voldoende wordt beoordeeld, wordt vervolgens het
ondernemingsplan beoordeeld op artistieke en zakelijke kwaliteit en op publieksbereik. Ook wordt gekeken naar de mate waarin het ondernemingsplan van de instelling
aansluit op het ontwikkelplan en naar de bijdrage van de instelling aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in Amsterdam.
De rangorde na toekenning van scores in de eerste en tweede fase tezamen bepaalt
of de aanvraag gehonoreerd wordt. Binnen deze regeling krijgt men wel of geen honorering (voor zover het subsidieplafond het toelaat); er bestaat geen B-categorie.
Het budget bleek in de eerste ronde van deze regeling in de periode 2017-2020 toereikend om alle subsidiabele aanvragen te kunnen honoreren. Uiteindelijk is er € 866
duizend per jaar toegekend.35
Uit de interviews is gebleken dat de regelingen indien nodig aangepast kunnen worden. In de gesprekken is gesteld dat dit nu vooral aan de orde is voor de regeling
Tweejarige subsidies, omdat deze nieuwe regeling in zijn huidige opzet een aantal
34
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elementen bevat die de regeling voor de aanvragers en subsidienten onnodig verzwaart.
4.2.5 Regeling projectsubsidies Innovatie
Naast de twee meerjarige subsidieregelingen is voor het Kunstenplan 2017-2020 budget beschikbaar gesteld voor projectsubsidies gericht op innovatie. Ook dit budget
wordt beheerd door het AFK.
Projectsubsidies voor innovatie worden verstrekt aan organisaties die een vierjarige
subsidie ontvangen van het AFK of als een cultuurhuis zijn aangemerkt in de A-Bis. De
projectsubsidies Innovatie zijn voor projecten die –buiten de reguliere activiteiten van
organisaties – een substantiële bijdrage leveren aan innovatie in de culturele sector.
Vanaf 1 mei 2017 tot het einde van het Kunstenplan in 2020 kan men doorlopend een
projectsubsidie innovatie aanvragen. De looptijd van een innovatieproject is flexibel,
tot maximaal twee jaar. Per jaar is er voor deze regeling € 1,5 miljoen subsidie beschikbaar. Maximaal wordt € 37.500 per aanvraag verstrekt. Als meer instellingen samenwerken binnen een project is het mogelijk dit bedrag aan alle partners in het project toe te kennen en zo tot een hoger bedrag per project te komen.
De projecten worden beoordeeld door de adviseurs die eveneens betrokken zijn bij
de beoordeling van meerjarige subsidies van het AFK, met waar nodig een ad hoc adviseur met specialistische kennis. De criteria waaraan een innovatieproject getoetst
wordt, zijn:36
 de innovatieve bijdrage van het project aan de genoemde thema’s;
 de inhoudelijke kwaliteit van het project;
 de zakelijke kwaliteit van het project;
 de mate waarin bij de totstandkoming en uitvoering van het project met andere
organisaties wordt samengewerkt.
Het thema van het project waarvoor de aanvraag wordt gedaan vormt daarbij de context voor de beoordeling. De aanvrager krijgt in principe binnen 13 weken uitsluitsel
over de aanvraag.
4.2.6 Bezwaar en beroep
Het AFK is bij wet (Algemene wet bestuursrecht) verplicht een bezwaarschriftprocedure te hebben voor aanvragers die het niet eens zijn met het besluit van het AFK op
hun subsidieaanvraag (de beschikking). Met de Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 201736
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2020 is daarom tevens de Regeling behandeling bezwaarschriften AFK vastgesteld.
Voor het indienen van bezwaar na het ontvangen van een subsidiebeschikking van
het AFK kunnen aanvragers terecht bij een onafhankelijke bezwaarcommissie. Deze
bestaat uit tenminste drie leden, waarvan één voorzitter met ter zake juridische kennis. De leden van deze commissie worden aangesteld door de Raad van Toezicht van
het AFK voor een periode van vier jaar. Een aanvrager kan tot zes weken na het ontvangen van de beschikking bezwaar aantekenen, waarna de aanvrager zijn bezwaar
kan maken bij de bezwaarcommissie tijdens een zogeheten hoorzitting.
Bij de hoorzitting is naast de bezwaarcommissie en de indiener van het bezwaar ook
het bestuur van het AFK aanwezig. De hoorzitting is niet openbaar. De bezwaarcommissie geeft een advies over het bezwaarschrift van de indiener aan het bestuur
van het AFK. Het bestuur kan in haar besluit op het bezwaarschrift van het advies van
de bezwaarcommissie afwijken. Dit dient onderbouwd te worden bij het versturen
van het besluit, waarbij ook het advies van de bezwaarcommissie wordt verstrekt aan
de indiener van het bezwaarschrift. Wanneer de indiener van het bezwaarschrift het
oneens is met het besluit van het AFK-bestuur kan deze een beroepsprocedure starten bij de rechtbank.

4.3

Afstemming gemeente, OCW en landelijke fondsen
In de opmaat naar het nieuwe Kunstenplan 2017-2020 is aandacht besteed aan afstemming over subsidiëring met het ministerie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) en de landelijke cultuurfondsen. In de Contourennota wordt gesteld dat het
college ernaar streeft gesprekspartner te zijn van de minister over beleid en de instellingen waarvoor gemeente en rijk gezamenlijk verantwoordelijk zijn. Dit komt tot uiting in het begin 2017 getekende Cultuurconvenant 2017-2020. Hierin wordt uitgesproken dat OCW en de gemeenten uit Metropoolregio Amsterdam37 bevorderen dat zij
voldoende geïnformeerd zijn over het te voeren cultuurbeleid op landelijk, regionaal
en lokaal niveau”.38 In het convenant is opgenomen dat OCW en de gemeente Amsterdam subsidiëring van instellingen uit de landelijke culturele basisinfrastructuur die
ook meerjarig gesubsidieerd worden door de gemeente als gezamenlijke verantwoordelijkheid beschouwen. In aanvulling hierop stelt het Convenant dat de subsidiëring,
waar wenselijk en mogelijk, op elkaar aansluit.

37
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De 30 gemeenten van de provincie Noord-Holland.
Ministerie van OCW en Metropoolregio Amsterdam, Cultuurconvenant 2017-2020, 10 februari 2017.
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Een andere manier van afstemming met OCW en de landelijke cultuurfondsen betreft
het uniformeren van de vereiste gegevens op aanvraagformulieren en in verantwoordingsprocedures binnen de verschillende subsidieregelingen van het Rijk en de gemeente. Dit benoemt het gemeentebestuur ook in de Hoofdlijnennota, met het doel
de administratieve lasten voor instellingen de verlichten. Het resulterende datamodel
is als uitgangspunt gebruikt in het Kunstenplan 2017-2020.

4.4

Conclusies
AFK als nieuw fonds
De door het gemeentebestuur beoogde afstand van de politiek tot de toekenning van
kunstsubsidies kreeg vorm door vanuit het AFK een nieuw fonds te vormen. Dit fonds
beoordeelt en besluit over de vierjarige subsidies. Deze subsidies bestonden al, maar
aanvragen hiervoor werden voorheen door de AKr beoordeeld en door het college
toegekend op basis van het advies van de AKr.
Daarnaast heeft het AFK een nieuwe regeling voor tweejarige subsidies voor jonge instellingen opgezet en een regeling projectsubsidies Innovatie waarvoor instellingen
binnen de regeling Vierjarige subsidies en de vier cultuurhuizen een aanvraag kunnen
indienen. Samen met de projectsubsidies die het AFK voorheen al uitvoerde, maar die
geen onderdeel zijn van het Kunstenplan, is een pakket aan regelingen ontstaan dat
dynamiek en doorstroming beoogt te bevorderen.
De regelingen en de daarin vervatte criteria zijn de operationele vertaling van de doelen van het Amsterdamse cultuurbeleid. Dankzij die criteria wordt, binnen elke discipline, het budget effectief gealloceerd: alleen die instellingen krijgen subsidie die een
bijdrage leveren aan de beleidsdoelen. Bovendien is in de toelichting op de regelingen
zoveel mogelijk aangegeven hoe de criteria worden toegepast. Daarmee wordt gevolg
gegeven aan een verbeterpunt dat volgde uit de evaluatie van het vorige Kunstenplan, te weten transparant maken hoe de beoordelingscriteria worden toegepast op
individuele aanvragen van meerjarige subsidies.
Voor de opzet en vormgeving van deze regelingen was relatief korte tijd. Het is niettemin gelukt het nieuwe fonds tijdig te laten functioneren. De kwaliteit van dit functioneren komt in het volgende hoofdstuk aan de orde.
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Politiek niet geheel op afstand
Naast de instellingen die een beroep kunnen doen op de Kunstenplanregelingen van
het AFK, is er een groep instellingen die cultuurdragers zijn van internationale allure.
In het vorige Kunstenplan werden dit de instellingen ‘met functie op naam’ genoemd.
In het huidige Kunstenplan is dit de A-Bis. Daartoe zijn 17 instellingen door het gemeentebestuur aangewezen die voldoen aan de vastgestelde criteria plus de vier cultuurhuizen. De AKr adviseert het college over de omvang van de jaarlijkse subsidie
voor de A-Bis instellingen. Voor dit Kunstenplan heeft het college dit advies in zijn geheel overgenomen.
Verder bepaalt de gemeenteraad het beschikbare jaarbudget voor de A-Bis en voor
de AFK-regelingen. Het college keurt die laatstgenoemde regelingen (en veranderingen daarin) goed.
A-Bis en AKr
De acht criteria waaraan de 17 instellingen in de A-Bis moeten voldoen zijn helder en
leidden niet tot discussie in de gemeenteraad. Daarmee is tegemoetgekomen aan een
verbeterpunt uit de evaluatie van het Kunstenplan 2013-2016, namelijk om het onderscheid tussen instellingen die vergelijkbaar zijn met de A-Bis (toen instellingen met
‘functies op naam’ genoemd) en de andere instellingen scherper te definiëren. Met
de acceptatie van die acht criteria is daaraan voldaan.
Over de toepassing van die criteria en de ‘grensproblematiek’ die deze met zich meebrengt, blijft vanzelfsprekend discussie bestaan. De enige manier om deze problematiek op te lossen – en die recht doet aan het ‘Thobecke-principe’ - is door alle culturele instellingen die in aanmerking komen voor een meerjarige subsidie onder te
brengen bij het nieuwe fonds. Overigens heeft het college meerdere malen bevestigt
dat ‘de A-Bis niet in beton gegoten is’.
Ook is gebleken dat de AKr instellingen die een aanvraag voor A-Bis deden de mogelijkheid bood hun aanvraag mondeling toe te lichten bij de desbetreffende commissie.
Alle instellingen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De AKr komt hiermee tegemoet aan een andere aanbeveling uit de evaluatie van het Kunstenplan
2013-2016: meer ruimte en tijd nemen voor hoor en wederhoor van instellingen.
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5

Uitkomsten en reflectie
In dit hoofdstuk beschrijven we in de eerste plaats de ‘uitkomsten’ van de systematiek die is toegepast voor het Kunstenplan 2017-2020. We beschrijven de kenmerken
van de A-Bis instellingen en de organisaties die subsidie ontvangen in het kader van
de subsidieregelingen van het AFK binnen het Kunstenplan. Vervolgens beschrijven
we de uitkomsten van een enquête die is afgenomen onder alle aanvragers in het kader van het Kunstenplan 2017-2020. Als laatste evalueren we de tot nu toe waarneembare uitkomsten aan de hand van het kader dat we in hoofdstuk 3 ontwikkelden
op basis van de doelstellingen die het college met de nieuwe systematiek beoogt en
de discussie die daaromheen gevoerd is.

5.1

Uitkomsten van het aanvraagproces
5.1.1 Instellingen in de A-Bis
Voor het kunstenplan 2017-2020 werd er door de 21 A-Bis instellingen € 70,5 miljoen
subsidie aangevraagd, per jaar. Het budget was gemaximeerd tot € 62,2 miljoen per
jaar. Geen van de 21 aanvragers heeft het aangevraagde bedrag geheel gehonoreerd
gekregen, conform het advies van de AKr. De hoogste subsidies zijn daarbij voor De
Nationale Opera en Ballet met € 11,2 miljoen euro en Het Stedelijk Museum met €
11,9 miljoen euro. Het grootste verschil tussen aanvraag en advies van de AKr is ook
voor deze instellingen die respectievelijk € 2,2 miljoen en € 750 duizend minder dan
aangevraagd krijgen. De kleinste subsidie is in het advies van de AKr voor de Stichting
Tolhuistuin, met € 550 duizend. Dit is € 350 duizend minder dan de Stichting had aangevraagd. Gemiddeld bedragen de A-Bis subsidies bijna € 3 miljoen. De vier cultuurhuizen ontvangen samen € 5,3 miljoen, wat neerkomt op 9% van het totale budget.
Spreiding
Veel van de A-Bis instellingen zitten in het centrum van Amsterdam. Samen met de
vier cultuurhuizen zijn acht instellingen buiten het centrum gesitueerd. Eén van deze
instellingen bevindt zich op dezelfde locatie als een cultuurhuis, namelijk ICKamsterdam. Twee andere, het Concertgebouw en het Concertgebouworkest bevinden zich
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ook op dezelfde locatie in stadsdeel Zuid. De vierde instelling, het Stedelijk Museum,
bevindt zich ook in stadsdeel Zuid.39
Financieringsmix
Voor de instellingen in de A-Bis is de Kunstenplansubsidie niet de enige bron van inkomsten. Naast deze subsidie ontvangen zij andere publieke inkomsten en eigen inkomsten. Gemiddeld bestaat 26% van de totale inkomsten van A-Bis instellingen uit
Kunstenplansubsidie. In de figuur hieronder is de financieringsmix van de A-Bis instellingen weergegeven:
Figuur 5-1

Financieringsmix 2017 A-Bis-instellingen o.b.v. subsidieaanvraag en
gehonoreerde Kunstenplansubsidie

26%

48%

26%

eigen inkomsten

subsidie KP

andere publieke inkomsten

Gemiddeld bestaat 48% van de inkomsten van de A-Bis instellingen in 2017 uit eigen
inkomsten. Dit zijn publieksinkomsten, sponsorinkomsten, indirecte inkomsten, private bijdragen en overige eigen inkomsten. 26% van de inkomsten krijgen de A-Bis instellingen uit het Kunstenplan. Ook ontvangen zij nog eens 26% van hun totale in39
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komsten uit andere publieke middelen (vooral Rijkssubsidies). Zeven van de 21 A-Bis
instellingen ontvangen ook subsidie van het ministerie van OCW in het kader van de
landelijke BIS. Deze instellingen vertekenen het gemiddelde wat betreft de ‘andere
publieke middelen’. De instellingen die geen subsidie ontvangen van OCW, ontvangen
geen of nauwelijks andere publieke inkomsten naast de Kunstenplansubsidie.
Bezwaar en beroep
Net als het AFK heeft de gemeente Amsterdam een bezwaarschriftprocedure voor
subsidieaanvragers. Geen van de A-Bis instellingen heeft bezwaar gemaakt tegen de
subsidiebeslissing (= beschikking) van de gemeente. Deze instellingen waren op voorhand aangewezen tot de A-Bis. Van een bezwaar op een subsidieafwijzing is dan ook
geen sprake. Geen van de A-Bis instellingen zag het gevraagde subsidiebedrag volledig gehonoreerd. Geen van hen heeft bezwaar gemaakt tegen het niet volledig honoreren van het gevraagde subsidiebedrag.
5.1.2 Regeling Vierjarige subsidies
Het AFK heeft voor de regeling Vierjarige subsidies 232 aanvragen ontvangen, waarbij
de waarde van de aangevraagde subsidies 187% van het beschikbare budget voor deze regeling betrof.40 Uiteindelijk zijn 220 aanvragen in behandeling genomen. Twee
aanvragen zijn voor behandeling ingetrokken. Twaalf aanvragen werden op formele
gronden op voorhand afgewezen en dus niet in behandeling genomen. Van deze
twaalf is er later één alsnog meegenomen na een bezwaarprocedure en één na een
beroepsprocedure. De afwijzing van aanvragers op formele gronden betrof voornamelijk stichtingen die nog geen drie jaar oud waren. In één geval ging het om een
aanvrager met een bijzonderheid in de subsidiebeschikking met de gemeente voor de
periode 2013-2016: daarin was afgesproken dat de organisatie in volgende kunstenplanperiodes geen aanvraag kon doen. In één geval betrof het de vestigingsplaats
(niet in Amsterdam).
Uiteindelijk heeft het AFK 220 aanvragen beoordeeld en 131 aanvragen (gedeeltelijk)
toegekend:
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Figuur 5-2

Uitkomsten regeling Vierjarige subsidies

Van de 220 beoordeelde aanvragen waren er 112 van nieuwe aanvragers die geen
deel uitmaakten van het Kunstenplan 2013-2016. Van de 131 uiteindelijk toegekende
subsidies waren er 46 voor nieuwe instellingen binnen het Kunstenplan 2017-2020 en
85 voor instellingen die in de voorgaande periode ook een Kunstenplansubsidie ontvingen. Dit betekent dat 41% van de nieuwe aanvragen is gehonoreerd. Hier staat tegenover dat 89 instellingen (80%) uit het vorige Kunstenplan hun subsidie hernieuwd
zagen. De 89 instellingen waaraan opnieuw een subsidie is toegekend krijgen gemiddeld 17% meer. Gemiddeld ontvangen deze instellingen een subsidie van € 224 duizend per jaar. De nieuw in het Kunstenplan opgenomen instellingen, waaronder relatief veel kleinere instellingen, ontvangen gemiddeld € 70 duizend per jaar.41
41
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De instellingen waarvan de aanvraag is gehonoreerd krijgen gemiddeld 82% van het
door hen aangevraagde bedrag toegekend. Het gemiddelde subsidiebedrag per instelling per jaar komt neer op € 180 duizend. De kleinst verstrekte subsidie bedraagt € 17
duizend euro voor Thami Mnyele, wat gelijk is aan het gevraagde bedrag. Theater Bellevue heeft de grootste subsidie ontvangen onder de regeling Vierjarige subsidies,
€ 1,2 miljoen.42 Ook dit bedrag komt overeen met de aangevraagde subsidie.
Spreiding
Voor alle disciplines tezamen vindt de helft van de voorgenomen activiteiten van de
gehonoreerde instellingen binnen de regeling Vierjarige subsidies in de stadsdelen
Centrum en Zuid plaats. Twee disciplines hebben een beduidend groter percentage
van hun geplande activiteiten in de overige stadsdelen liggen, namelijk Film en Cultuureducatie hebben respectievelijk 85 en 80% van de activiteiten gepland in de
stadsdelen buiten het centrum en Zuid. Van de 131 toegekende subsidies waren er
acht in de categorie Film en zestien in de categorie Cultuureducatie, waarmee deze
disciplines een relatief klein aandeel van het totaal vertegenwoordigen.43
Financieringsmix
Ook de organisaties de subsidie ontvangen van het AFK in het kader van de regeling
Vierjarige subsidies hebben naast deze subsidie andere publieke inkomsten en eigen
inkomsten. In figuur 5-3 is de financieringsmix van deze organisaties weergegeven.
Gemiddeld bestaat 47% van de inkomsten van de aanvragers in 2017 uit eigen inkomsten. Dit zijn publieksinkomsten, sponsorinkomsten, indirecte inkomsten, private bijdragen en overige inkomsten. Dit is een procentpunt lager dan bij de A-Bis instellingen. 14% van de inkomsten krijgen de vierjarig gesubsidieerde organisaties uit het
Kunstenplan. Dit is aanmerkelijk minder dan de A-Bis instellingen: zij ontvangen gemiddeld 26% van hun inkomsten uit het Kunstenplan. 39% van de inkomsten van de
instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de regeling Vierjarige subsidies
bestaat uit inkomsten uit andere publieke middelen (o.a. Rijkssubsidies). Voor de ABis instellingen is dit 26%.
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Figuur 5-3

Financieringsmix 2017 o.b.v. subsidieaanvraag regeling Vierjarige
subsidies

39%
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eigen inkomsten
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andere publieke inkomsten

Bezwaar en beroep
Van de twaalf instellingen waarvan de aanvraag voor een vierjarige subsidie op formele gronden was afgewezen, hebben zes instellingen bezwaar gemaakt tegen deze
beslissing. Eén instelling heeft het bezwaar ingetrokken. Van de resterende vijf formele bezwaren zijn er vier ongegrond verklaard en één gegrond, welke daarna in behandeling is genomen. Twee instellingen zijn in beroep gegaan nadat het door hen ingediende bezwaar ongegrond was verklaard. Eén instelling zag haar bezwaar in beroep
gegrond verklaard. In de andere beroepszaak werd het bezwaar wederom ongegrond
verklaard.
Achttien instellingen hebben inhoudelijk bezwaar gemaakt naar aanleiding van het
(volledig) niet-honoreren van een subsidieaanvraag binnen de regeling Vierjarige subsidies. Elf van deze bezwaarschriften zijn ongegrond verklaard en één nietontvankelijk. Zes werden gegrond bevonden, waarvan in vier zaken sprake was van
een motiveringsgebrek. In deze zaken bleef het besluit van het AFK in stand, maar
werd de motivering van het besluit verbeterd. In de resterende twee gegrond verklaarde bezwaren is de subsidie toegekend. Daarnaast is ook drie maal bezwaar inge-
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diend tegen een besluit tot gedeeltelijk honoreren van een subsidieaanvraag. Twee
van deze werden ongegrond verklaard en één gegrond op basis van een motiveringsgebrek in de beschikking. In de besluiten over deze aanvragen werden geen aanpassingen gedaan. Tegen de uitkomst van de bezwaarprocedure zijn zeven instellingen in
beroep gegaan. In drie van deze gevallen heeft de instelling zich teruggetrokken en in
vier beroepszaken is het bezwaar wederom ongegrond verklaard.
5.1.3 Regeling Tweejarige subsidies
Het AFK heeft voor de regeling Tweejarige subsidies 40 aanvragen ontvangen. 36 aanvragen zijn in behandeling genomen. Eén aanvraag is teruggetrokken omdat de aanvrager na een beroepsprocedure zijn aanvraag voor de regeling Vierjarige subsidies
alsnog gehonoreerd zag. Drie andere aanvragen zijn door het AFK op formele gronden
afgewezen en niet in behandeling genomen. De reden voor de afwijzing was in alle
gevallen de leeftijd van de instellingen. Twee organisaties bestonden langer dan zes
jaar en één korter dan twee jaar.

Evaluatie totstandkoming Amsterdamse Kunstenplan 2017-2020 | 43

Figuur 5-4

Uitkomsten regeling Tweejarige subsidies

Voor de regeling Tweejarige subsidies zijn dertien van de 36 aanvragen door het AFK
toegekend. Het beschikbare budget voor deze regeling is 127% overvraagd.
Zeven van de 36 aanvragen voor regeling Tweejarige subsidies hadden ook een aanvraag binnen de regeling Vierjarige subsidies gedaan. Vier hiervan ontvingen voor de
regeling Tweejarige subsidies een toekenning. De overige drie aanvragers zijn ook
voor de tweejarige subsidies afgewezen.44
Van de 36 beoordeelde ontwikkelplannen zijn er achttien als kwalitatief goed genoeg
bevonden om door te gaan naar de tweede fase van de beoordeling. Na de hierop
volgende beoordeling van de ondernemingsplannen werden dertien aanvragen van
de overgebleven achttien gehonoreerd. Negen van deze aanvragers ontvingen het to44
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tale aangevraagde subsidiebedrag; vier van hen ontvingen niet het volledige bedrag
omdat specifieke onderdelen uit de plannen niet genoeg zouden bijdragen aan de
doelen gesteld door de instelling.45
Samen ontvangen de dertien instellingen € 833 duizend per jaar, waarvan € 367 duizend naar visuele kunstenorganisaties en € 467 duizend naar podiumkunsten- en letterenorganisaties. De kleinste subsidie bedraagt € 20 duizend per jaar voor de Stichting Jazzfest Amsterdam. Het hoogste subsidiebedrag is honderdduizend euro voor
het Nieuw Nederlands Opera Front en Stichting Unseen.46 Gemiddeld ontvingen de
organisaties in deze regeling € 64 duizend per jaar.
Spreiding
Van de organisaties die subsidie ontvangen in het kader van de regeling Tweejarige
subsidies bevindt zestig procent van zich buiten de stadsdelen Centrum en Zuid. Vaak
zijn deze instellingen ook buiten het eigen stadsdeel actief, waardoor de spreiding van
de geplande activiteiten binnen deze regeling nog groter uitvalt.47
Financieringsmix
In de figuur hieronder is de financieringsmix van de organisaties die subsidie ontvangen in het kader van de regeling Tweejarige subsidies weergegeven:
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Figuur 5-5

Financieringsmix 2017 o.b.v. subsidieaanvraag regeling Tweejarige
subsidies
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Gemiddeld bestaat 73% van de inkomsten van de organisaties uit eigen inkomsten.
Dit zijn publieksinkomsten, sponsorinkomsten, indirecte inkomsten, private bijdragen
en overige inkomsten. Dit is hoger dan het eigen inkomstenpercentage voor A-Bis instellingen en voor organisaties die een vierjarige subsidie van het AFK ontvangen.
Hierbij is het belangrijk te beseffen dat de doelgroep van de regeling Tweejarige subsidies en die van de regeling Vierjarige subsidies van elkaar verschillen. 17% van de
inkomsten krijgen de tweejarig gesubsidieerde organisaties uit het Kunstenplan. Dit is
aanmerkelijk minder dan de A-Bis instellingen. A-Bis instellingen ontvangen gemiddeld 26% van hun inkomsten uit het Kunstenplan. 10% van de inkomsten van organisaties die deel uitmaken van de regeling Tweejarige subsidies bestaat uit inkomsten
uit andere publieke middelen. Voor de A-Bis instellingen is dit 26% en voor organisaties in de regeling Vierjarige subsidies is dit 39%
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Bezwaar en beroep
Van de drie instellingen waarvan de aanvragen op formele gronden zijn afgewezen,
hebben twee instellingen bezwaar ingediend. Eén is door de aanvragende partij ingetrokken en één is ongegrond verklaard door de bezwaarcommissie. Vijf instellingen
hebben bezwaar gemaakt tegen het inhoudelijke besluit van het AFK om de door hen
ingediende aanvraag in zijn geheel niet te honoreren. Van deze vijf bezwaarschriften
is één niet-ontvankelijk verklaard, één door de aanvrager ingetrokken en zijn er drie
gegrond verklaard op basis van een gebrek aan motivering in de uitgegeven beschikking door het AFK. In geen van deze zaken is het besluit van het AFK aangepast. Binnen de regeling Tweejarige subsidies zijn geen instellingen in hoger beroep gegaan
tegen de beslissing van de bezwaarcommissie.

5.2

Stadsdelen en het Kunstenplan
In de Kunstenplanperiode 2013-2016 werd een aantal Kunstenplaninstellingen ook
meerjarig gesubsidieerd door bestuurscommissies. In de Hoofdlijnennota 2017-2020
is bepaald dat als deze instellingen in de periode 2017-2020 subsidie ontvangen uit
het Kunstenplan, de bijbehorende budgetten worden overgedragen van de bestuurscommissies naar het stedelijke budget om vervolgens aan het budget van het AFK te
worden toegevoegd ten behoeve van de regeling Vierjarige subsidies.48 Nadat de besluitvorming van het AFK bekend was zijn uiteindelijk de betreffende budgetten van
de stadsdelen Oost, Zuid en Zuidoost overgeheveld naar de centrale stad en vervolgens naar het AFK. Het gaat hier om € 515.000 per jaar. Daarnaast is op het moment
van vaststellen van de A-Bis besloten tot overheveling van de budgetten voor meerjarige subsidies van bestuurscommissies naar de centrale stad ten behoeve van drie cultuurhuizen, t.w. de Meervaart (Nieuw-West), Podium Mozaïek (West) en het Bijlmer
Parktheater (Zuidoost). De bestuurscommissie van stadsdeel Noord verleende geen
meerjarige subsidie aan de Tolhuistuin.
De mogelijkheden voor stadsdelen om naar eigen inzicht te sturen op de activiteiten
van de kunst- en cultuurinstellingen is dus beperkt door centralisatie van de meerjarige subsidiebudgetten waar stadsdelen in de periode 2013-2016 over beschikten. Daar
staat tegenover dat bij de samenstelling van de A-Bis en bij de toekenning van meerjarige subsidies door het AFK ook rekening is gehouden met spreiding over de stad.
Ook via AFK-subsidies kunnen in de stadsdelen allerlei vormen van kunst bereikbaar
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worden (zie ook Hoofdlijnen Kunst en Cultuur 2017-2020, hoofdstuk 4 De meerpolige
stad).
De beperkte budgetten die voor de bestuurscommissies resteren worden ingezet
voor buurtgebonden activiteiten, voor festivals, en voor kunst in de openbare ruimte.
Een belangrijke voorziening is de stedelijke regeling Gebiedsgebonden kunst- en cultuuractiviteiten waaraan ieder stadsdeelbestuur een eigen invulling kan geven met
een uitwerkingsbesluit dat aansluit op de eigen gebiedsplannen en –agenda’s. Zowel
de hoogte van het totale subsidiebudget, als de aard van de projecten die subsidiabel
zijn, als de maximale subsidie per project kan het stadsdeel bepalen.
Stadsdeel Oost, dat geen cultuurhuis in de A-Bis heeft, stelt bijvoorbeeld een budget
van € 60 duizend per jaar beschikbaar voor kunst- en cultuurprojecten, € 130 duizend
per jaar voor culturele festivals en € 90 duizend voor culturele instellingen. In stadsdeel Oost bevinden zich twee A-Bis instellingen – het Muziekgebouw aan ‘t IJ en het
BIM-huis. In de beleving van betrokken beleidsambtenaren van het stadsdeel hebben
deze instellingen geen verbinding met de buurt. Dit is ook geen taak van een reguliere
A-Bis instelling, maar wel een waaraan de cultuurhuizen in de A-Bis invulling geven.
Zoals gezegd heeft stadsdeel Oost geen cultuurhuis. Volgens de beleidsambtenaren is
dit een gemis. De twee A-Bis instellingen in stadsdeel Oost hebben als A-Bis-instelling
wel ketenverantwoordelijkheid. Hiervan hebben de betrokken beleidsambtenaren
nog weinig gemerkt. Een andere observatie van het stadsdeel is de afgenomen toegankelijkheid van het AFK sinds de invoering van het nieuwe Kunstenplan. Terwijl er
voorheen regelmatig contact was met het AFK, met name rond de halfjaarlijkse verdeelrondes van de stadsdeelsubsidies Kunst en Cultuur, is er nu weinig contact.
Een positiever geluid hoorden wij in gesprek met een Ronald Mauer, lid van het dagelijks bestuur van Nieuw-West, dat met de Meervaart een prominent cultuurhuis heeft
en daarnaast een aantal AFK gesubsidieerde instellingen, zoals het Amsterdams Andalusisch orkest, de Appel en Zina platform, die allen een vierjarige subsidie van het
AFK ontvangen. Nieuw-West onderzoekt samen met culturele instellingen in het centrum, zoals het Amsterdam Museum, de haalbaarheid van dependances van deze instellingen in het stadsdeel.

5.3

Ervaringen van aanvragers
Voor deze evaluatie zijn alle aanvragers van een subsidie in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 gevraagd een enquête in te vullen over hun ervaringen. Alle 21 ABis instellingen, 220 aanvragers voor de regeling Vierjarige subsidies en 36 aanvragers
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voor de regeling Tweejarige subsidies bij het AFK zijn uitgenodigd om een webenquête in te vullen. Hieronder rapporteren we eerst de bevinding die betrekking
hebben op de aanvragers van een meerjarige subsidie bij het AFK. Vervolgens rapporteren we de ervaringen van de A-Bisinstellingen. Voor dat we dat doen verantwoorden we de respons.
Respons
In de tabel hieronder zetten we de respons per doelgroep af tegen de populatie.
Tabel 5-1

Responstabel
Populatie

Respons
AFK

Aanvragers 4- en 2-jarige

256

100%

103

40%

Toekenningen

144

56%

74

72%

Nieuwe aanvrager

148

59%

38

37%

Toekenningen nieuwe

59

40%

17

45%

100%

12

54%

subsidie AFK

aanvragers
A-Bis
Aanvragers

21

In totaal zijn er 256 instellingen die een meerjarige subsidie hebben aangevraagd bij
het AFK. 103 hiervan hebben de enquête ingevuld, waarvan elf respondenten een
aanvraag hebben gedaan voor de regeling Tweejarige subsidies. De andere 92 respondenten hebben een aanvraag gedaan voor een vierjarige subsidie. In totaal is het
responspercentage 40% (103 van de 256 aanvragers van een meerjarige subsidie bij
het AFK). Het toekenningspercentage in de totale populatie aanvragers van een meerjarige subsidie bij het AFK is 56%. In de responsgroep is dit percentage 72%. Dit betekent dat het aandeel van aanvragers waarvan de subsidieaanvraag is toegekend in de
responsgroep groter is dan onder alle aanvragers. 59% van de populatie zijn nieuwe
aanvragers. In de responsgroep is dit 37%. Nieuwe aanvragers zijn dus enigszins ondervertegenwoordigd. De toekenningspercentages onder de nieuwe aanvragers in de
populatie en de responsgroep zijn vergelijkbaar. Twaalf van de 21 A-Bis instellingen
hebben de enquête ingevuld. Dit is een responspercentage van 54%. Onder deze
twaalf instellingen bevindt zich één van de vier cultuurhuizen.
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5.3.1

Ervaringen aanvragers bij het AFK

Regelingen en voorwaarden
Aanvragers van een meerjarige subsidie bij het AFK kunnen advies vragen bij het AFK
voor welke regeling zij het best een subsidieaanvraag konden doen. 64% vraagt het
AFK advies over welke regeling het beste past, of raadpleegt de website van het AFK
om dit te achterhalen. Daarvan vindt 82% dit advies relevant en nuttig. 59% van de
aanvragers baseert de keuze voor een regeling op basis van eerdere ervaringen met
een Kunstenplansubsidie. Onder de afgewezenen is dat 29%.
32% van de aanvragers kiest een regeling op basis van eerdere ervaringen met een
projectsubsidie van het AFK. Onder de afgewezen in dit 48%. Dit doet vermoeden dat
afgewezen instellingen minder ervaring hebben met het gemeentelijke subsidiestelsel.
Aanvragers voor de regeling Tweejarige subsidies bij het AFK hebben geen eerdere
ervaringen met een Kunstenplansubsidie. Drie van de elf responderende aanvragers
van een tweejarige subsidie geeft aan dat hun ervaringen met projectsubsidies van
het AFK hun keuze voor de aanvraag voor de regeling Tweejarige subsidies mede
heeft bepaald.
Het merendeel van de aanvragers vindt de regeling waarbinnen zij subsidie aanvragen
en de eisen waaraan zij dienen te voldoen duidelijk. 92% van de aanvragers vindt de
regeling duidelijk. Onder de afgewezenen vindt 79% de regeling duidelijk. Aanvragers
voor de regeling Tweejarige subsidies bij het AFK zijn over het algemeen minder ervaren met het aanvragen van een meerjarige subsidie. Toch geven zeven van de elf responderende aanvragers van een tweejarige subsidie aan de regeling en de eisen duidelijk te vinden. Onduidelijkheid over de regeling heeft voor de aanvragers van een
tweejarige subsidie betrekking op het onderscheid tussen het ontwikkelplan en het
ondernemingsplan (onduidelijk), het al dan niet verplicht indienen van een accountantsverklaring en de toepassing van de drempelvereiste met betrekking tot de leeftijd van de aanvragende organisatie.
Samenwerking tussen instellingen wordt gestimuleerd en verhoogt de kans op honorering omdat dit een beoordelingscriterium is. Veel van de aanvragers werken samen
met andere culturele organisaties. 23% van de aanvragers is gaan samenwerken met
andere organisaties ten behoeve van de aanvraag. 66% werkte al samen met andere
organisaties. Veelgenoemde redenen om samenwerking aan te gaan zijn: vergroten
van publieksbereik, versterken van talentontwikkeling en activiteiten op het terrein
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van cultuureducatie. Ook samenwerking om de bedrijfsvoering te versterken wordt
door relatief veel aanvragers genoemd.
Aanvragers is ook gevraagd naar de mate waarin de subsidievoorwaarden zoals die in
de subsidieregeling van het AFK zijn opgenomen, hun organisatie voldoende financiele en artistieke ruimte geven om de door hen gewenste producties en presentaties
in de periode 2017-2020 te realiseren.
Tabel 5-2

De subsidievoorwaarden van het AFK geven mijn organisatie voldoende
financiële en artistieke ruimte om de door ons gewenste producties en
presentaties in de periode 2017-2010 te realiseren.
Volledig ge-

Gedeeltelijk

Niet gehono-

Alle aanvra-

honoreerd

gehonoreerd

reerd

gers

(Helemaal) mee eens

78%

55%

27%

51%

Niet eens/niet oneens

14%

20%

45%

26%

7%

25%

27%

24%

(Helemaal) mee oneens

Gemiddeld is 51% van de aanvragers het hier mee eens. Aanvragers die de subsidie
geheel of gedeeltelijk toegekend hebben gekregen zijn het hier vaker mee eens dan
aanvragers die zijn afgewezen.
70% van de aanvragers begreep waarom men niet in de A-Bis zit.
Het merendeel (70%) van de organisaties die een aanvraag hebben ingediend voor de
Regeling Vierjarige subsidies of de regeling Tweejarige subsidies begreep waarom hun
organisatie geen onderdeel uitmaakt van de A-Bis. Aanvragers die niet begrijpen
waarom zij geen onderdeel uitmaken van de A-Bis stellen onder andere dat de functies die hun organisatie uitoefenen niet vertegenwoordigd worden in de A-Bis. Zij begrijpen daarom niet waarom hun organisatie geen plek heeft in de A-Bis.
Aanvragers die niet begrijpen waarom zij geen onderdeel uitmaken van de A-Bis stellen ook dat de toewijzing tot de A-Bis niet inzichtelijk was. Het is hen bovendien niet
duidelijk waarom sommige instellingen wel tot de A-Bis behoren en andere – hun eigen organisatie – niet. Zij stellen dat de criteria niet inzichtelijk zijn en de toepassing
daarvan niet transparant of consequent is gebeurd.
Uit de reacties van aanvragers blijkt ook dat verschillende van hen de systematiek
met een A-Bis aan de ene kant en instellingen die een aanvraag kunnen doen bij het
AFK aan de andere kant, bezwaarlijk of ondoordacht vinden. Voor andere aanvragers
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geldt dit bezwaar niet. Zij zien eigenlijk geen verschil tussen de A-Bis en de vierjarige
regeling van het AFK.
Aanvraagprocedure kost veel tijd
Gemiddeld hebben aanvragers 126 uur besteed aan de aanvraagprocedure. Dat is
ruim drie weken voor één fulltimer. Aanvragers wier aanvraag is afgewezen besteden
gemiddeld 75 uur aan de aanvraag. Dit betekent dat degenen die een gehele of gedeeltelijke subsidie hebben gekregen nog langer dan het gemiddelde van 126 uur bezig zijn geweest met de aanvraag. 41% van alle aanvragers vindt de tijd die de aanvraag vereist redelijk (38% is neutraal). 22% van alle aanvragers vindt de tijd die de
aanvraag vereist onredelijk lang. Bij de afgewezenen is dat 36%, ook al hebben zij
daaraan aanzienlijk minder tijd besteed.
De responderende aanvragers van de regeling Tweejarige subsidies hebben gemiddeld ongeveer evenveel tijd besteed aan de aanvraag als aanvragers van de regeling
Vierjarige subsidies. Zes van de elf responderende aanvragers van een tweejarige
subsidie geven aan de tijd die de aanvraag vereist onredelijk lang te vinden. Bij de afgewezenen voor de regeling Tweejarige subsidies vindt ruim 80% de tijd die de aanvraag vereist onredelijk lang. Aanvragers van de regeling Tweejarige subsidies vinden
de tijd die de aanvraag vereist dus vaker onredelijk lang dan aanvragers van een vierjarige subsidie.
Aanvraagprocedure is duidelijker in vergelijking met het vorige Kunstenplan
62% van de geënquêteerden heeft in het vorige Kunstenplan ook subsidie aangevraagd. Van hen vindt 34% de huidige aanvraagprocedure duidelijker dan de vorige
keer (48% is neutraal). Aanvragers vinden de procedure niet eenvoudiger in vergelijking met het vorige Kunstenplan.
Toekenningsbeslissing
Aanvragers is een aantal stellingen voorgelegd over de toekennings- of afwijzingsbeslissing van het AFK.
Tabel 5-3

De toekenningsbeslissing van het AFK (adviestekst) op de
subsidieaanvraag van uw organisatie was duidelijk.
Volledig gehonoreerd

Gedeeltelijk
gehonoreerd

Niet gehonoreerd

Alle aanvragers

100%

79%

41%

71%

Niet eens/niet oneens

0%

7%

17%

9%

(Helemaal) mee oneens

0%

15%

41%

21%

(Helemaal) mee eens
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71% van de aanvragers vindt de adviestekst duidelijk. Afgewezenen vinden de adviestekst van het AFK minder vaak duidelijk (41%). Zes van de elf aanvragers van een
tweejarige subsidie vindt de adviestekst duidelijk, drie onduidelijk en twee zijn neutraal. Onder degenen die zijn afgewezen voor een tweejarige subsidie vindt 50% de
regeling onduidelijk, 15% vindt de regeling duidelijk en 35% is neutraal.
Tabel 5-4

De toekenningsbeslissing van het AFK (adviestekst) op de
subsidieaanvraag van uw organisatie was goed onderbouwd.
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

(Helemaal) mee eens

86%

55%

13%

48%

Niet eens/niet oneens

7%

13%

7%

11%

(Helemaal) mee oneens

7%

33%

79%

42%

Over de onderbouwing lopen de meningen uiteen. Gemiddeld vindt 48% van de aanvragers de adviestekst goed onderbouwd. Onder de afgewezenen is dit slechts 13%.
Dit blijkt ook uit het feit dat 46% van de aanvragers die hun aanvraag niet of niet volledig gehonoreerd hebben gezien, niet snapt waarom niet het volledige subsidiebedrag is toegekend.
Drie van de elf aanvragers van een tweejarige subsidie vindt de adviestekst goed onderbouwd. Zes van de elf vindt de adviestekst niet goed onderbouwd. Onder de afgewezenen voor de regeling Tweejarige subsidies vindt geen van de aanvragers de
adviestekst goed onderbouwd.
Betrokkenheid sector bij totstandkoming Kunstenplan
32% van de aanvragers voor een van de meerjarige AFK regelingen vindt dat de kunstsector voldoende betrokken was bij de totstandkoming van het Kunstenplan 20172020. 20% vindt dat de kunstsector onvoldoende betrokken was.
Naar aanleiding van de Contourennota zijn door de gemeente bijeenkomsten georganiseerd met de sector. 72% van de aanvragers nam deel aan die bijeenkomsten. 56%
vond die bijeenkomsten nuttig; 15% vond ze nutteloos.
5.3.2 Ervaringen A-Bis instellingen
Zoals in hoofdstuk 4 is beschreven komen kunst- en cultuurinstellingen in aanmerking
voor een positie in de A-Bis als ze voldoen aan acht criteria. Alle responderende A-Bis
instellingen vinden deze criteria passend gezien de functie van instellingen in de A-Bis.
Aan instellingen in de A-Bis worden meer eisen gesteld dan aan instelling die een sub-
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sidie ontvangen in het Kader van de regeling Vierjarige subsidies van het AFK. Negen
van de twaalf responderende A-Bis instellingen vindt het redelijk dat aan hen meer eisen gesteld worden. Drie zijn hierover neutraal. Geen van hen is het hier niet mee
eens.
Aanvraagprocedure
Alle responderende A-Bis instellingen, op één na, vinden de eisen waaraan de aanvraag moest voldoen duidelijk.
In de evaluatie van het Kunstenplan 2013-2016 is de AKr aanbevolen meer ruimte en
tijd nemen voor hoor en wederhoor van instellingen. De AKr heeft voor de advisering
in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 instellingen de mogelijkheid geboden de
aanvraag mondeling toe te lichten bij de beoordelingscommissie. Alle instellingen
hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Tien van de twaalf A-Bis respondenten geven aan dat hen hiermee voldoende mogelijkheid werd geboden de aanvraag
toe te lichten. Twee A-Bis respondenten hadden graag nog meer tijd gehad hun aanvraag toe te lichten. De beoordelingscommissie kon aanvragers ook vragen stellen.
Vrijwel alle (10 van de 12) responderende A-Bis-instellingen vonden de vragen van de
commissieleden relevant.
Vervolgens is door de betreffende beoordelingscommissie een preadvies opgesteld
en gedeeld met de aanvrager. Aanvragers konden op het preadvies reageren. Vrijwel
alle (10 van de 12) responderende A-Bis instellingen hebben van deze mogelijkheid
gebruik gemaakt.
Acht van de twaalf responderende A-Bis instellingen hebben hun aanvraag niet volledig gehonoreerd gezien. Vijf geven aan dat het hen niet duidelijk is waarom niet het
volledig aangevraagde bedrag is toegekend.
165 uur is de gemiddelde tijd die A-Bis aanvragers aan de aanvraag besteedden (40
uur langer dan de AFK aanvragers). Zeven van de twaalf aanvragers vinden de tijd die
dit vergt redelijk (drie respondenten zijn neutraal). Twee van de twaalf A-Bisinstellingen vinden de tijd die de aanvraag vereist onredelijk lang.
Alle twaalf responderende A-Bis instellingen hadden voor het Kunstenplan 2013-2016
subsidie aangevraagd. Vier van hen (33%) vindt de huidige aanvraagprocedure eenvoudiger (vijf, 42% was neutraal). De helft vindt de huidige aanvraagprocedure duidelijker (vijf, 42% was neutraal). Vier van de twaalf A-Bis respondenten hadden ook subsidie aangevraagd voor de landelijke BIS. Zij geven aan dat de aanvraagprocedure
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voor het Kunstenplan 2017-2020 in vergelijk met de aanvraagprocedure voor de landelijke BIS 2017-2020 niet eenvoudiger of duidelijker is.
Betrokkenheid sector bij totstandkoming Kunstenplan
58% (n=7) van de responderende A-Bis instellingen vindt dat de kunstsector voldoende betrokken was bij de totstandkoming van het Kunstenplan 2017-2020. 8% (n=1)
vindt dat de kunstsector onvoldoende betrokken was.
Naar aanleiding van de Contourennota zijn door de gemeente bijeenkomsten georganiseerd met de sector. Alle responderende A-Bis instellingen namen deel aan de bijeenkomsten. Zeven van hen vonden die bijeenkomsten nuttig (vier waren neutraal).
Een van hen vond de bijeenkomst niet nuttig.

5.4

Reflectie op de uitkomsten
In de voorgaande hoofdstukken is het motief voor de invoering van een nieuwe systematiek en de uitwerking daarvan beschreven. In dit hoofdstuk zijn de ‘uitkomsten’
van deze systematiek beschreven. Deze paragraaf is gewijd aan een inventarisatie van
en reflectie op het motief en de uitkomsten. We beginnen met een beoordeling van
de wijze waarop het AFK zich van zijn nieuwe taak heeft gekweten, mede aan de hand
van een samenvatting van de enquête-uitkomsten. Vervolgens reflecteren wij aan de
hand van de in par. 3.3 benoemde thema’s op de uitkomsten.
AFK heeft zich goed van zijn nieuwe taak gekweten
Voor het AFK betekende de stelselwijziging een drastische taakuitbreiding. In hoofdstuk 4 is al geconstateerd dat de regeling die het AFK ging uitvoeren in het kader van
het Kunstenplan 2017-2020 in korte tijd vorm kregen. Om de aanvragen voor een
vierjarige subsidie tijdig en zorgvuldig te kunnen verwerken stelde het AFK in korte
tijd de subsidieregelingen op. Gemiddeld hebben de landelijke cultuurfondsen een
overheadpercentage van ongeveer 10%.49 Het overheadpercentage van het AFK zit
hier met 6,5% ruim onder. In recente gesprekken met de gemeente heeft het AFK
aangegeven dat dit overheadpercentage te krap is gebleken.
Het AFK ziet de nieuwe systematiek als een succes. Het fonds bevordert doorstroming
en dynamiek: de verschillende regelingen (ook die buiten het Kunstenplan vallen)
kunnen als stepping stones fungeren voor beginnende organisaties. Hierdoor stromen
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jonge organisaties en andere kunstvormen het publieke bestel in. Volgens het AFK
waarderen organisaties bovendien het rechtstreekse contact met de subsidiegever,
evenals de mogelijkheid om regelingen te stapelen. Voor de verschillende regelingen
en vragen hierover hoeven aanvragers zich slechts te wenden tot één subsidiegever.
Het AFK beschouwt zichzelf als een one-stop-shop voor culturele organisaties in Amsterdam.
Vanzelfsprekend zijn onderdelen van de uitvoering voor verbetering vatbaar. Dit beseft het AFK ook, gezien de aanpassingen die zij nu onderneemt in de tweejarige regeling. In zijn algemeenheid stelt het AFK dat de regelingen aan moeten sluiten bij de
vraag vanuit de sector en daartoe de regelingen steeds tegen het licht houdt.
Stelselwijziging leidt niet tot een majeure verandering in de ervaringen van aanvragers
De uitkomsten van de enquête laten zien dat de meerderheid van de aanvragers redelijk tot goed uit de voeten kon met de regelingen en voorwaarden. Wel kost de
aanvraagprocedure veel tijd: gemiddeld 126 uur (meer dan drie weken fulltime) voor
een meerjarige subsidieaanvraag bij het AFK en gemiddeld 165 uur voor een A-Bis
aanvraag. Wel omvat dit de gehele procedure, inclusief eventueel beroep en bezwaar.
Een meerderheid van degenen die eerder een aanvraag voor het Kunstenplan deden
is van mening dat de aanvraagprocedure even eenvoudig of eenvoudiger was. De
meeste aanvragers begrijpen waarom men niet in de A-Bis geplaatst is. De 30% die dit
niet begrijpt, vindt de criteria en het selectieproces onduidelijk. Ook vindt een meerderheid dat de subsidievoorwaarden hun organisatie voldoende financiële en artistieke ruimte geven om de door hen gewenste producties en presentaties in de periode
2017-2020 te realiseren.
Al met al lijkt de stelselwijziging in de perceptie van de aanvragers geen majeure veranderingen teweeg gebracht te hebben.
Bezwaar en beroep
Geen van de A-Bis instellingen heeft bezwaar gemaakt tegen de subsidiebeslissing (=
beschikking) van de gemeente. Vijf aanvragers voor de regeling Vierjarige subsidies
van het AFK hebben formeel bezwaar aangetekend en 21 aanvragers hebben bezwaar
aangetekend tegen de inhoudelijke beslissing door het AFK50. Dit is 11% van het totaal
50
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aantal aanvragers. Vier aanvragers voor de regeling Tweejarige subsidies hebben bezwaar gemaakt tegen de inhoudelijke beslissing van het AFK en één aanvrager heeft
bezwaar gemaakt tegen een afwijzing op formele gronden. Dit betreft bijna 13% van
het totaal aantal aanvragers.
Tegen de besluiten van de gemeenteraad in het kader van het Kunstenplan 20132016, op basis van de adviezen van de AKr, is zes keer bezwaar gemaakt. Dit is 3% van
het totale aantal aanvragen voor het Kunstenplan 2013-2016. Dit is een opmerkelijk
verschil met de 11% en respectievelijk 13% bij het AFK.
5.4.1 Balans kunst en politiek
Een van de thema’s die in de politieke discussies over de stelselwijziging herhaaldelijk
terugkwam is de balans tussen kunst en politiek. Dit thema betreft de in het coalitieakkoord vastgelegde wens om de subsidietoewijzing te depolitiseren. Het gaat hier
om afwegingen tussen democratische tegenover professionele besluitvorming en om
de scope van het AFK versus de omvang van de A-Bis.
Grotere werking professioneel oordeel Kunstenplan 2017-2020
Voor het Kunstenplan 2017-2020 is een deel van de kunstsubsidiëring op grotere afstand van de politiek geplaatst. Het betreft de subsidiëring aan 144 kunst- en cultuurorganisaties door het AFK en een budget van € 23,9 miljoen per jaar (28% van het totale Kunstenplanbudget).
De advisering en besluitvorming over kunstsubsidiëring is bij het AFK in één hand.
Voorheen adviseerde de AKr en de gemeenteraad besliste op voorstel van het college. Het hoofdargument voor deze beweging was dat door kunstsubsidiëring op afstand te zetten het proces van subsidietoedeling zou verbeteren. Het professionele
oordeel zou bij de verdeling van kunstsubsidies een grotere werking moeten krijgen,
waardoor schaarse middelen beter en transparanter verdeeld worden.
Advisering door AKr heeft geen rol gespeeld bij samenstelling A-Bis
Bij de totstandkoming van het Kunstenplan 2013-2016 waren advisering en besluitvorming gescheiden. Het AKr adviseerde het college en de gemeenteraad besliste. De
gemeenteraad heeft voor het Kunstenplan 2013-2016 ten opzichte van het advies van
de AKr € 550 duizend subsidiegeld verschoven (0,7% van het toen beschikbare budget). Bij het Kunstenplan 2017-2020 kon de gemeenteraad beslissen over de samenstelling van de A-Bis, over de regelingen van het AFK en over het budget dat aan het
AFK werd toegekend.
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De AKr heeft niet op voorhand geadviseerd over welke instellingen tot de A-Bis zouden moeten behoren. Het college heeft de 21 instellingen aangewezen en de gemeenteraad heeft de samenstelling A-Bis vastgesteld. De AKr heeft na vaststelling van
de samenstelling van de A-Bis geadviseerd over samenstelling van de A-Bis en kwam
tot een andere, uitgebreidere samenstelling dan de het college. Dit voorstel om vanuit het functiemodel meer instellingen in de A-Bis op te nemen is niet gevolgd. In interviews heeft de AKr aangegeven dat een inhoudelijk debat met het college over de
samenstelling van de A-Bis niet is gevoerd. De AKr heeft in de interviews aangegeven
het zeer te betreuren dat hij niet om advies gevraagd is over de samenstelling van de
A-Bis, temeer omdat de bevoegdheden van de AKr door de fondsvorming ingeperkt
zijn.
Ook de voorzitter van de ACI heeft in een gesprek aangegeven dat de totstandkoming
van de samenstelling van de A-Bis inzichtelijk moet zijn. Inzichtelijk moet zijn hoe de
afweging is gemaakt door het college. Zij merkte daarbij ook op dat “het van belang is
dat de AKr als onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente een substantiële rol kan
blijven spelen in het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid. Als de gemeente zonder
voorafgaand advies van de AKr over de betreffende instellingen bepaalt wie A-Bis is
en wie niet, kan je je afvragen welk gewicht de instellingsadviezen van de AKr die
daarop volgen nog hebben.” Met dit citaat geeft het ACI aan dat in de voorbereiding
van het volgende Kunstenplan een belangrijke adviesrol is weggelegd voor de kunstraad waar het gaat om de plaats van de knip tussen A-Bis en AFK en de criteria die die
plaats bepalen.
Subsidiëring aan de meeste instellingen geschiedt zonder politieke tussenkomst, maar
over het grootste deel van het budget wordt nog wel politiek besloten
Het stellen van beleidsprioriteiten is, ook in de situatie met het AFK als uitvoerder van
een gedelegeerde taak, het primaat van de politiek. In de Hoofdlijnennota 2017202051 zijn de beleidsprioriteiten en de beoordelingscriteria geformuleerd. Het AFK
heeft de beleidsprioriteiten en beoordelingscriteria vertaald naar subsidieregelingen
en concrete beoordelingscriteria. Deze inrichting komt tegemoet aan de wens het accent in het politieke debat naar ‘de voorkant’ te verleggen, bij het vaststellen van de
kaders. In de systematiek zoals deze vanaf het Kunstenplan 2017-2020 geldt, is een
democratisch debat over subsidiëring van individuele instellingen die in het kader van
het Kunstenplan subsidie ontvangen van het AFK niet meer mogelijk. Dit was ook het
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doel van het gemeentebestuur. Dit geldt, zoals gezegd, voor 144 van de in totaal 165
Kunstenplaninstellingen (87%). Over het grootste deel van het budget wordt nog wel
politiek besloten: van de bijna € 87 miljoen per jaar voor meerjarige subsidies gaat
72% naar de instellingen in de A-Bis die door het gemeentebestuur zijn aangewezen
en waarvoor het college beslist over de subsidiëring.
Knip in de uitvoering
Gekozen is voor een systematiek met twee uitvoeringsvarianten (A-Bis en AFK). Voor
een deel van de kunst- en cultuurorganisaties is de gehele besluitvorming ondergebracht bij een zelfstandig fonds (het AFK), waardoor politieke tussenkomst achteraf
(na beoordeling) niet meer mogelijk is. Dit geldt niet voor de A-Bis instellingen. Daar
blijft de toewijzing het primaat van de politiek. Dit lijkt inconsistent. Er zijn echter
goede redenen om een dergelijk beslismodel te hanteren. Als een artistiek en inhoudelijk oordeel een centrale plaats inneemt bij de besluitvorming kan dit uitgevoerd
worden zonder politieke tussenkomst achteraf. Als het zwaartepunt van de beoordeling beleidsmatig is en, waar het om instellingen gaat die ook door de landelijke BIS
gefinancierd worden ook onderdeel is van het landelijk beleid, spelen naast artistieke
en inhoudelijke ook politieke afwegingen een rol en is politieke besluitvorming over
selectie van individuele instellingen in de A-Bis legitiem.52
De enquête onder subsidieaanvragers voor het Kunstenplan 2017-2020 wijst uit dat
A-Bis instellingen erkennen en begrijpen dat zij verantwoordelijkheid dragen voor de
uitvoering van het kunstbeleid. Tegelijkertijd begrijpt 70% van de organisaties die bij
het AFK een vierjarige subsidie aanvroegen waarom zij niet voor de A-Bis in aanmerking komen. Het merendeel van de sector lijkt de gekozen systematiek met twee uitvoeringsvarianten legitiem te vinden. Er zijn echter ook instellingen en organisaties
die de systematiek met een A-Bis aan de ene kant en het AFK aan de andere, niet begrijpen, of niet begrijpen waarom zij zelf geen plek hebben in de A-Bis. Het is hen niet
duidelijk hoe de A-Bis-waardigheid van instellingen is beoordeeld.
5.4.2 Integraliteit
Het tweede thema dat in de politieke discussies over de stelselwijziging herhaaldelijk
terugkwam is integraliteit van het Kunstenplan.
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Integrale visie geborgd
De systematiek van het Kunstenplan 2017-2020 heeft een ‘knip’ aangebracht in de
uitvoering van de subsidieverlening tussen AFK enerzijds en advisering over subsidieaanvragen door de AKr en subsidieverlening door de gemeente anderzijds. In dit verband benadrukte de sector zelf het belang van integraliteit: “Voor het aansturen, faciliteren, stimuleren en subsidiëren van het brede en complexe kunstenveld is een
integrale visie (cursivering van APE) nodig.”53 De sector was op voorhand bang dat deze door de knip in de uitvoering onder druk kwam te staan (zie hoofdstuk 3).
Het college zag dit risico niet. Het benadrukte dat ook in de nieuwe situatie sprake is
van één Kunstenplan. Dit heeft zijn uitwerking gevonden in het feit dat er door het
college één Hoofdlijnennota voor het Kunstenplan 2017-2020 is opgesteld, waarin de
beleidskaders en uitgangspunten voor de Kunstenplanperiode 2017-2020 uiteen zijn
gezet. Dit betreft dus zowel de instellingen in de A-Bis als de meerjarig gesubsidieerde
instellingen bij het AFK, die complementair zijn en samen het Kunstenplan vormen. In
de ogen van de het college is daarmee een integrale visie op het kunst- en cultuurbeleid geborgd: er is één Kunstenplan met twee complementaire uitvoerders.
Integraliteit van subsidiëring
Een ander punt is de mate van integraliteit in de besluitvorming over subsidiëring. Op
voorhand was er kritiek over het feit dat er twee uitvoeringsvarianten naast elk bestaan. Dit werd gezien als een ‘integraliteitsrisico’. Voor het Kunstenplan 2017-2020 is
een integrale besluitvorming van alle aanvragen niet mogelijk. Het AFK beslist over de
meerjarige subsidieregelingen en het college en gemeenteraad over de subsidiëring
van A-Bis instellingen. Bovendien vertaalt het AFK de beleidsprioriteiten van het gemeentebestuur naar regelingen en concrete beoordelingscriteria die het AFK daarna
uitvoert zonder politieke tussenkomst achteraf. Wel dienen de regelingen te worden
goedgekeurd door het college en de gemeenteraad.
Om het risico op teloorgang van integraliteit van subsidiëring te voorkomen, adviseerde de sector samenhang te organiseren tussen de beoordelingscommissies bij de
AKr en die bij het AFK. Ze stelden voor in het Kunstenplan 2017-2020 één commissie
per discipline in te stellen die alle aanvragen beoordeelde. Het AFK heeft hier in de interviews op gereageerd door te stellen dat de voorgestelde werkwijze niet mogelijk is

53

Brief van ACI aan de raadsleden van de Commissie JC van 2 april 2015.

60

in een systeem met een zelfstandige stichting (het AFK) aan de ene kant en een adviesorgaan van de gemeente (de AKr) aan de andere kant.
Om de integraliteit van de subsidiëring te bewaken heeft het bestuur van de AKr
tweemaal overlegd met het bestuur van het AFK tijdens de subsidiebeoordelingsperiode. Op stafniveau van heeft vaker onderlinge afstemming en overleg plaatsgevonden. De afstemming tussen de bureaus heeft zich hoofdzakelijk toegespitst op het
proces. Afstemming over specifieke aanvragen heeft enkele keren plaatsgevonden.
Ook zat er in iedere adviescommissie van het AFK een lid van één van de adviescommissies van de AKr. Hiermee is het advies van de sector slechts ten dele opgevolgd.
De AKr vindt dat het AFK niet voldoende gebruik heeft gemaakt van hun kennis over
specifieke instellingen en van de gearchiveerde kennis en ervaring.
Integraliteit subsidiëring door AFK
De integraliteit van de besluitvorming speelt ook een rol bij de beoordeling van subsidieaanvragen door het AFK. Als nadeel van de nieuwe systematiek waarbij het AFK
beslist over meerjarige subsidieaanvragen, werd gezien dat het AFK niet integraal kan
afwegen omdat het in de beoordelingsprocedure van het AFK niet mogelijk zou zijn
rekening te houden met complementariteit of overlap tussen aanvragen. In hoofdstuk
4 is de werkwijze van het AFK bij de beoordeling van meerjarige subsidieaanvragen
toegelicht. Het AFK kan geen integrale afweging maken van alle meerjarige aanvragen
die bij het fonds zijn ingediend. Bij de advisering door de AKr, zoals de raad dit voor
het Kunstenplan 2013-2016 deed kon dit wel, zo stelt de AKr. Hij kon eventuele complementariteit, dan wel overlap tussen aanvragen meewegen in de advisering.
Het is in de beoordelingssystematiek van het AFK niet makkelijk rekening te houden
met eventuele complementariteit, dan wel overlap tussen aanvragen binnen een regeling of tussen de twee meerjarige regelingen van het AFK. Wel geldt voor de regeling Vierjarige subsidies het beoordelingscriterium ‘belang voor de stad’. Onderdeel
van dit criterium is de mate waarin de organisatie bijdraagt aan een samenhangende
Amsterdamse cultuursector en de spreiding over de stad. Een aanvullend beoordelingscriterium voor deze regeling (dat alleen gaat spelen voor organisaties in de categorie B) is de mate waarin de instellingen bijdragen aan de veelzijdigheid van het cultuuraanbod in Amsterdam en in relatie tot de andere instellingen binnen het
Kunstenplan (zie paragraaf 4.2.3). Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan integraliteit van subsidiëring door het AFK.
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In de gesprekken met het AFK is gebleken dat bij de toepassing van deze criteria in
hoofdzaak is gekeken naar de aanvulling van de aanvraag op de A-Bis en andere vierjarig gesubsidieerden. In deze beoordelingscriteria kunnen complementariteit en
overlap tussen aanvragen dus tot uiting worden gebracht. In vergelijking met de situatie van het Kunstenplan 2013-2016 is er voor het Kunstenplan 2017-2020 wel minder
ruimte om met subsidies te schuiven te behoeve van de integraliteit van de Kunstenplandeelnemers. Dit komt doordat het AFK als gedelegeerd orgaan aan andere spelregels gebonden is dan de AKr, als adviesorgaan van de gemeente.
Centraliseren van Kunstenplangelden en de behoeften van stadsdelen
Een integrale beoordeling omvat ook de activiteiten op stadsdeelniveau. Los van de
nieuwe Kunstenplansystematiek zijn de decentrale budgetten van de bestuurscommissies voor meerjarige kunst- en cultuursubsidies overgeheveld naar de gemeente
en vervolgens naar het AFK ter subsidiëring van instellingen in de stadsdelen. Deze instellingen maakten voorheen ook onderdeel uit van het Kunstenplan. Zij ontvingen
een meerjarige subsidie van de bestuurscommissies én een subsidie uit het Kunstenplan. Voor de Kunstenplanperiode 2017-2020 is besloten de meerjarige subsidiering
van instellingen te centraliseren. De instellingen die meerjarig ondersteund werden
door bestuurscommissies konden per 2017 alleen nog aanspraak maken op een meerjarige subsidie in het kader van het Kunstenplan.
Het centraliseren van de meerjarige subsidiegelden kan op zich vanuit het oogpunt
van een integrale visie en integraliteit van de besluitvorming als positief worden gezien. Daarbij moet wel een onderscheid gemaakt worden tussen de stadsdelen met
en die zonder cultuurhuis. De komst van een cultuurhuis blijkt door zijn multifunctionaliteit (en A-Bis status) een stimulerende werking te hebben op de pluriformiteit van
het kunstaanbod en de diversiteit van makers en publiek. In de twee stadsdelen zonder cultuurhuis (Oost en Zuid) kan dit gemis gecompenseerd worden door een aanbod van instellingen die meerjarig gesubsidieerd worden door het AFK. Dit geldt
evenzeer voor de stadsdelen met een cultuurhuis waar het inleveren van de budgetten voor meerjarige subsidies gecompenseerd is door toekenning van meerjarige subsidies door het AFK. Dit betekent dat de betreffende stadsdelen minder direct kunnen
sturen op de activiteiten van in het Kunstenplan gesubsidieerde instellingen. . Ze hebben een deel van hun invloed afgestaan aan het AFK. Dit vereist afstemming tussen
de stadsdelen en AFK. Volgens de stadsdeelbestuurders die wij spraken ontbreekt het
hier vooralsnog aan.
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5.4.3 Maatwerk en flexibiliteit
Het derde thema dat in de politieke discussies over de stelselwijziging herhaaldelijk
terugkwam is de ruimte voor maatwerk en flexibiliteit.
Subsidie-instrumentarium is uitgebreid
In het nieuwe stelsel wordt maatwerk en flexibiliteit gerealiseerd door uitbreiding van
het subsidie-instrumentarium van het Kunstenplan. Nieuw in het Kunstenplan 20172020 is de mogelijkheid van tweejarige subsidie en van aanvullende subsidie voor innovatieprojecten. Dit bevordert maatwerk en flexibiliteit in de subsidiëring van kunst
en cultuur. Dit blijkt ook uit het feit dat zeven aanvragen na een afwijzing voor een
vierjarige aanvraag een aanvraag in hebben gediend voor de tweejarige regeling. Aan
vier van deze aanvragers werd een tweejarige subsidie toegekend. Instellingen hebben de mogelijkheid subsidies te stapelen en hebben voor vragen, aanvragen en verantwoording één subsidiepartner. Het AFK is een one-stop-shop voor culturele organisaties in Amsterdam.
Toegankelijkheid van een fonds
Als voordeel van de nieuwe systematiek is genoemd dat een fonds toegankelijker is
voor nieuwe instellingen en initiatieven (zie hoofdstuk 3). Voor het Kunstenplan 20132016 zijn 195 aanvragen ingediend. Voor een vergelijk zijn 165 aanvragen relevant.54
Voor de vierjarige regeling van het AFK voor het Kunstenplan 2017-2020 zijn 220 aanvragen ingediend. Dit is een toename van 32%. Dit kan gezien worden als een bevestiging van de toegankelijkheid van een fonds. Daarbij moet rekening worden gehouden met het feit dat voor het Kunstenplan 2017-2020 meer subsidiegeld beschikbaar
is gesteld dan in de periode 2013-2016. Aanvragers kunnen dus gedacht hebben een
grotere kans op subsidiëring te maken. Het AFK stelde in de gevoerde gesprekken dat
de toename van het aantal aanvragen ook veroorzaakt kan zijn door de laagdrempeligheid en de bekendheid van het AFK bij instellingen via de projectenregeling. Dit zou
ook blijken uit onderzoek dat het AFK heeft laten uitvoeren. De AKr stelt dat ook het
voorheen geldende Kunstenplan (2013-2016) zeer toegankelijk was. De AKr stelt verder dat de toegankelijkheid van het Kunstenplan voor instellingen juist is afgenomen

54

In totaal zijn voor het Kunstenplan 2013-2016 195 aanvragen ingediend. Niet relevant voor
de vergelijking met het AFK zijn daarbij zeventien organisaties die nu deel uitmaken van de ABis, de Nationale Opera & Ballet, de vier cultuurhuizen, drie muziekscholen en drie aanvragen
voor eenmalige uitstapsubsidies. Dan resteren 167 aanvragen. Bron: AFK (2016), Algemene inleiding regeling Vierjarige subsidies.
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doordat het AFK voor de regelingen een minimumleeftijd als drempelvereiste hanteert.
Deze drempelvereisten hebben bij enkele subsidieaanvragen een rol gespeeld. Voor
de regeling Vierjarige subsidie van het AFK gold een minimumleeftijd. Organisaties
jonger dan drie jaar kwamen niet in aanmerking voor deze regeling. Het AFK oordeelde in eerste instantie van tien aanvragers dat zij nog niet lang genoeg actief waren. De
tweejarige regeling stelde ook leeftijdseisen aan de organisaties. Organisaties die langer dan zes jaar, of korter dan twee jaar actief waren, waren uitgesloten van de regeling. Drie aanvragers voldeden niet aan deze eis.
Aanvragers over maatwerk
In hoeverre het AFK in staat is gebleken maatwerk te bieden laten ook de enquêteuitkomsten zien. Uit de enquête blijkt dat de regelingen van het AFK aanvragers voldoende ruimte bieden om de door hen gewenste producties en presentaties in de periode 2017-2020 te realiseren (51% positief, 24% negatief).
5.4.4 Dynamiek, samenwerking en doorstroming
Een laatste thema dat in de politieke discussies over de stelselwijziging herhaaldelijk
terugkwam is de mate waarin de nieuwe systematiek zou bijdragen aan dynamiek,
samenwerking en doorstroming.
Dynamiek en doorstroming door uitbreiding subsidie-instrumentarium
Het subsidie-instrumentarium van het Kunstenplan 2017-2020 is uitgebreider dan
voorheen. Naast de mogelijkheid tot vierjarige subsidiëring zijn de regeling Tweejarige
subsidies en de Projectsubsidies innovatie onderdeel geworden van het Kunstenplan
en beschikt het AFK ook nog over andere projectsubsidieregelingen buiten het Kunstenplan. Dit samenstel aan regelingen bij het AFK zou de toegang tot subsidie en
doorstroming (voor beginnende organisaties) bevorderen: van projectsubsidie of van
een tweejarige naar een vierjarige subsidie.
Voor het Kunstenplan 2017-2020 heeft het AFK 220 aanvragen voor een vierjarige
subsidie in behandeling genomen. Voor het Kunstenplan 2013-2016 waren er 195
aanvragen voor een vierjarige subsidie gedaan. Daarnaast bevat het Kunstenplan
2017-2020 ook de regeling Tweejarige subsidies. Deze regeling bestond niet in de vorige Kunstenplanperiode. Van de 256 meerjarige subsidieaanvragers (tweejarig en
vierjarig) waren er 148 instellingen die in het Kunstenplan 2013-2016 geen meerjarige

64

subsidie ontvingen. Dus in het huidige Kunstenplan is 58% van de aanvragers van een
subsidie bij het AFK nieuw.
Van het totale aantal gehonoreerde aanvragen voor de vierjarige subsidieregeling van
het AFK, is het aandeel ‘nieuwkomers’ 35%. In het Kunstenplan 2017-2020 ontvangen
46 organisaties voor het eerst een vierjarige subsidie in het kader van het Kunstenplan. 13 organisaties ontvangen een tweejarige subsidie. Deze organisaties ontvingen
voorheen geen meerjarige subsidie in het kader van het Kunstenplan. Nemen we alle
nieuwkomers samen dan is het aandeel gehonoreerde nieuwkomers in het Kunstenplan 2017-2020 41% (46 vierjarig en 13 tweejarig op een totaal aantal van 144 meerjarig gesubsidieerde organisaties). Zonder de tweejarige subsidies is het aandeel
nieuwkomers 35%. Daarnaast kregen 23 organisaties geen subsidie in het Kunstenplan 2017-2020 die wel subsidie ontvingen in de vorige Kunstenplanperiode. In het
Kunstenplan 2013-2016 was het aandeel ‘nieuwkomers’ 34% (48 op een totaal aantal
honoreringen van 141).
De dynamiek en doorstroming in de Amsterdamse cultuursector is groot: de helft van
de aanvragers en ruim een derde van de gehonoreerde aanvragen is nieuw in het
Kunstenplan 2017-2020. In de vorige Kunstenplanperiode was de dynamiek en doorstroming ook groot. De gewenste verbetering van de dynamiek en doorstroming –
gemeten als het aandeel nieuwkomers in het kunstenplan – is gerealiseerd door de
toevoeging van de tweejarige regeling.
Samenwerking en ketenverantwoordelijkheid
Ter bevordering van de doorstroming en dynamiek benadrukte het college bovendien
de samenwerking en ketenverantwoordelijkheid van A-Bis-instellingen ten opzichte
van de collega-instellingen die door het AFK gefinancierd worden (zie hoofdstuk 3).
Voorstellen van de AKr en van raadsleden om daarvoor geld te reserveren zijn niet
door het college overgenomen. Wel is in de Hoofdlijnennota uitwerking gegeven aan
deze ambitie door samenwerking en ketenverantwoordelijkheid van de A-Bis instellingen op te nemen in de uitgangspunten voor het Kunstenplan 2017-2020. Deze uitgangspunten zijn door de AKr en AFK vertaald in beoordelingscriteria. Om tot de A-Bis
toegelaten te worden was het vervullen van een belangrijke rol van de instelling in de
keten van de ontwikkeling van talenten, instellingen en disciplines een vereiste. Daarnaast toetste de AKr aanvragen van A-Bis instellingen onder andere op ketenverantwoordelijkheid. Samenwerking was ook een beoordelingscriterium voor de regelingen
Vierjarige en Tweejarige subsidies van het AFK.
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Samenwerking verhoogde de kans op honorering voor een aanvraag voor het Kunstenplan. Uit de enquête onder aanvragers blijkt dat 23% van de aanvragers van een
meerjarige subsidie bij het AFK is gaan samenwerken met andere organisaties ten behoeve van de aanvraag. 66% werkte al samen met andere organisaties.
Op het niveau van de instellingen wordt dus al veelvuldig samengewerkt. Of deze
vormen van samenwerking tegemoetkomen aan wat het college voor ogen heeft met
haar ambitie om samenwerking en ketenverantwoordelijkheid, met name tussen ABis en door het AFK-gesubsidieerde instellingen, te stimuleren is vooralsnog onduidelijk. Dit kan pas achteraf worden vastgesteld.
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Bijlage 1 Informanten
Afdeling Kunst en cultuur gemeente Amsterdam
Datum
Olga Leijten (Directeur Kunst en Cultuur), Martine Brinkhuis ( stra- 10-11-2017
tegisch adviseur) en Lotte van Zuijlen (beleidsadviseur)
en 19-1-2018
AFK
Annabelle Birnie (Directeur) en Laurien Saraber (Adjunct5-12-2017 en
directeur)
8-1-2018
Clayde Menso (Voormalig directeur)
15-1-2018
Heikelien Verrijn Stuart (Voorzitter Raad van Toezicht)
19-12-2017
Amsterdamse Kunstraad
Felix Rottenberg (Voorzitter bestuur)
5-12-2017
Guikje Roethof (Algemeen secretaris)
6-12-2017
Guikje Roethof (Algemeen secretaris) en Barbara van de Water
31-1-2018
(Beleidsmedewerker)
ACI
Annet Lekkerkerker (Voorzitter ACI, algemeen directeur Holland 18-12-2017
Festival)
Raadsleden
Marcel van den Heuvel (D66 - Woordvoerder kunst en cultuur)
4-1-2017
Zeeger Ernsting (GL - Woordvoerder kunst en cultuur)
19-1-2018
Stadsdelen
Ronald Mauer (Lid dagelijks bestuur en portefeuillehouder Kunst
8-2-2018
en Cultuur, stadsdeel Nieuw-West) en Louis Pirenne (Senior adviseur Kunst en Cultuur, stadsdeel Nieuw-West)
Ivar Manuel (Voorzitter dagelijks bestuur en portefeuillehouder
8-2-2018
Kunst en Cultuur, stadsdeel Oost),
Catherine Steenbeek (Beleidsrealisatie Kunst en Cultuur, stadsdeel
Oost) en Gijs Hendrix (Beleidsrealisatie Kunst en Cultuur, stadsdeel
Oost)
30-1-2018
Sebastiaan Capel (Portefeuillehouder Kunst en Cultuur, stadsdeel
Zuid), Bart Krieger (Beleidsrealisatie Kunst en Cultuur, stadsdeel
Zuid) en Marianne Heesen (Beleidsrealisatie Kunst en Cultuur,
stadsdeel Zuid)
FPK
Henriette Post (Directeur)

8-1-2018
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OCW
Sara Knijff (Plaatsvervangend directeur Erfgoed & Kunsten)
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28-11-2017

Bijlage 2 Politieke discussie
Chronologie van de politieke discussie over de nieuwe kunstenplansystematiek
Omdat dit het hart van de totstandkoming van het nieuwe Kunstenplan is, geven we
hier een chronologische beschrijving van de politieke discussies over de nieuwe systematiek. Hiervoor is gebruik gemaakt van notulen van en correspondentie met de
raadscommissie Jeugd en Cultuur (JC) en de gemeenteraad en van interviews met betrokken partijen.
Reacties op de Verkenning 2014
Op de in december 2014 verschenen Verkenning van de AKr volgt in januari 2015 een
bestuurlijke reactie ter voorbereiding van de behandeling van de Verkenning door de
raadscommissie JC. Een aantal door de AKr gesignaleerde knelpunten worden door
het college herkend.55 Zo wordt om de samenwerking tussen instellingen te stimuleren een voorstel gedaan om te komen tot buddyrelaties tussen grote en kleine instellingen. Ook wordt de verslechterde (inkomens / arbeids-) positie van de makers erkend. Het college zegt toe de overwegingen van de AKr mee te nemen bij de
uitwerking van de vernieuwing van de Kunstenplansystematiek.
Bij de behandeling van de Verkenning 2014 door de raadscommissie JC wordt aan het
college de (retorische) vraag gesteld of zij in de Verkenning aanknopingspunten ziet
om te komen tot een nieuwe systematiek.
Ten behoeve van een brainstorm met de commissie JC over de noodzaak van een
nieuwe systematiek brengt de AKr in de notitie “Politiek op afstand” de volgende
punten in:56
 een fonds heeft hogere uitvoeringskosten (landelijke cultuur fondsen besteden 10% aan overhead / beheer). Dit laat een onderzoek van BMC zien;57
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Gemeente Amsterdam (2015), Bestuurlijke reactie op Verkenning 2014 door de Amsterdamse Kunstraad. Amsterdam, 28 januari 2015.
56
Amsterdamse Kunstraad (2015), Notitie: Politiek op afstand. Amsterdam, 5 maart 2015.
57
BMC (2014), Van adviesorgaan naar fonds? Een verkenning.
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doordat een fonds op afstand staat van de politiek zijn de door een fonds gesubsidieerde instellingen minder zichtbaar en kwetsbaarder voor bezuinigingen (het ‘uit-het-oog-uit-het-hart’ argument);
“De veelzijdigheid, dynamiek en innovatie van de culturele sector (…) gedijt
het best bij een integrale afweging van alle aanvragen (…)”;
het nu bestaande heldere onderscheid tussen aanjaagfunctie (projectsubsidies van het AFK) en structurele (4 jarige) subsidies waarbij integrale afwegingen gemaakt worden, moet intact blijven.

Gepleit wordt voor een Hoofdlijnennota (na advies van de AKr), uitgaande van de bestaande systematiek, en monitoring van de realisatie van de hoofdlijnen door de AKr.
In deze notitie verwijst de AKr naar een door BMC uitgevoerde verkenning van de
voor- en nadelen van een cultuurfonds.58 BMC concludeert dat er bij een goede inrichting van een fonds duidelijke voordelen zijn. Een fonds heeft besluitkracht, kan
sneller beslissen, is toegankelijker voor nieuwe instellingen en initiatieven en integreert de functies die eerst verdeeld waren over AKr en gemeente, hetgeen meer
duidelijkheid schept voor de aanvragers.
Daartegenover staat een grotere afstand tot de politiek, waardoor het lastiger is integrale afwegingen en beleidsprioriteiten in de beoordelingsprocedure tot uitdrukking
te laten komen. Bovendien zou de betrokkenheid met en de belangstelling van de politiek voor het culturele domein af kunnen nemen (het ‘uit-het-oog-uit-het-hart’ argument).
De Contourennota: introductie A-Bis en AFK als nieuw fonds
Op 24 maart 2015 publiceert de gemeente de nota Contouren Kunstenplan 20172020. Daarin wordt de nieuwe systematiek beschreven: de gemeente wijst de instellingen in de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis) aan. De instellingen in de A-Bis
“vormen vaste pijlers en hebben zich bewezen op het gebied van excellentie en topkwaliteit op (inter)nationaal niveau.”
Daarnaast komt er een nieuw fonds. “Voor de uitvoering van het nieuwe fonds in het
kader van het Kunstenplan, kiest het college voor aansluiting bij het AFK. Het AFK
heeft kennis van en ervaring met selectie, toekenning aan en begeleiding van kunstenaars en instellingen, met bijzondere aandacht voor vernieuwing. Daarom kiest het
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Ibidem.
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college voor een uitbreiding van de taken van het AFK met de uitvoering van het
nieuwe fonds. Hiermee krijgt het AFK een nieuwe rol.”59
Voor de uitwerking van deze nieuwe systematiek en voor de financiële kaders verwijst
het college naar de Hoofdlijnennota die in het najaar van 2015 volgt.
Reacties AKr en ACI
Op 30 maart reageert de AKr uiterst kritisch op de contourennota:60
 het college heeft nagelaten de AKr om advies te vragen over het voornemen tot
fondsvorming. Varianten van fondsvorming met hun voor- en nadelen, zoals geïnventariseerd in het BMC-rapport, zijn buiten beschouwing gelaten;
 de uitkomsten van de evaluatie van het Kunstenplan 2013-2016 zijn genegeerd;
 door het aanbrengen van een ‘knip’ tussen A-Bis en de rest gaat de integraliteit
verloren;
 de voorgestelde systematiek is niet consistent: “Op grond van het Coalitieakkoord
mocht worden verwacht dat alle subsidies voor kunst en cultuur in een groot
fonds zouden worden ondergebracht, of dat gekozen zou worden voor een andere goed doordachte variant die het doel, politiek op afstand, zou realiseren. Maar
het college stelt voor zelf de A-Bis instellingen te benoemen, niet op basis van een
subsidieaanvraag maar op basis van omvang en reputatie.”;61
 anders dan in het Kunstenplan 2013-2016 wordt afgezien van het benoemen van
functies. In 2012 heeft het gemeentebestuur gekozen voor het invoeren van een
Culturele Infrastructuur waarin primair ‘culturele functies’ met een belang voor
de stad werden aangewezen. Het denken in functies maakt het mogelijk aan de
voorkant van het proces politieke beleidsvoorkeuren uit te spreken en het artistieke oordeel over aanvragen aan deskundigen over te laten. Meerdere instellingen kunnen opteren voor dezelfde functie en de selectie kan geschieden op zakelijke en artistieke gronden. Deze mogelijkheid van gezonde concurrentie tussen
instellingen ontbreekt in de A-Bis.”
Ook de ACI is kritisch. In een brief aan de raadscommissie JC schrijft zij: “Voor het
aansturen, faciliteren, stimuleren en subsidiëren van het brede en complexe kunstenveld is een integrale visie (cursivering van APE) nodig. Die komt door de voorgestelde
stelselwijziging onder druk.”62
59

Gemeente Amsterdam, Contourennota. 24 maart 2015, p. 12.
Amsterdamse Kunstraad (2015), Advies Amsterdamse Kunstraad over Contouren Kunstenplan 2017-2020. Amsterdam, 30 maart 2015.
61
Ibidem.
62
Brief van ACI aan de raadsleden van de Commissie JC van 2 april 2015.
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Bestuurlijke reactie op kritiek
Op 7 april volgt de bestuurlijke reactie op de kritiek van AKr en ACI. Het college herkent zich niet in de bewering van de AKr dat het doel van de aanpassing van de systematiek is gelegen in het op afstand zetten van de politiek. Het college benadrukt
dat er ook in de nieuwe situatie sprake is van één Kunstenplan. “De gewenste samenhang tussen de advisering door de AKr en de advisering (sic) door het AFK wordt niet
alleen in de Hoofdlijnen geborgd maar is ook vastgelegd in huishoudelijke reglementen van beide organisaties.” Het college benadrukt ook dat er geen hiërarchische relatie is tussen de A-Bis instellingen en de AFK gesubsidieerde instellingen. “Wel moet
gedacht worden aan een netwerk waarbinnen een aantal instellingen centrale
knooppunten vormen en waarin langs alle lijnen uitwisseling en beïnvloeding plaatsvindt.”63
Behandeling Contourennota in commissie JC
Bij de behandeling van de Contourennota in de raadscommissie JC op 9 april 2015
worden door oppositiepartijen de argumenten van de AKr en de ACI tegen de voorgestelde systematiek aan het college overgenomen en voorgelegd.64 De toenmalige
voorzitter van de AKr De Kleijn stelt dat argumenten voor de instelling van een fonds
gezocht zijn. De ene keer is het afstand tot de politiek; dan is het de bureaucratie die
zou moeten worden aangepakt, dan weer het gelobby en de vriendjespolitiek. Hij
constateert dat wezenlijke argumenten ontbreken.
Daartegenover stelt het college dat de nieuwe systematiek de kunstinstellingen meer
ruimte en flexibiliteit biedt. Alle instellingen kunnen aanspraak maken op subsidie
voor 4 jaar (als ze aan de criteria voldoen). Het college stelt dat de nieuwe systematiek goed aansluit bij de landelijke systematiek, zonder aan te geven waarom dit een
voordeel is. AFK als basis voor een fonds nemen is logisch “omdat het in de haarvaten
van de stad zit.” “Het streven is dat AFK en de afdeling Cultuur van de gemeente intensief gaan samenwerken.”65 Verder benadrukt zij het belang van talentontwikkeling
en samenwerking, die volgens haar bevorderd worden door de verantwoordelijkheden die de A-Bis instellingen krijgen.
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Brief van Kajsa Ollongren aan Gerard de Kleijn (voorzitter AKr) van 7 april 2015.
Notulen Raadscommissie JC, 9 april 2015.
65
Notulen Raadscommissie JC, 9 april 2015, pp. 12-14.
64

72

Instemming met de nieuwe systematiek
Op 22 april 2015 wordt in een raadsvergadering ingestemd met de Contourennota en
wordt aan het AFK opdracht verleend tot vorming van een nieuw fonds. In de discussie in de gemeenteraad herhaalt de oppositie haar bezwaren: “Naar ons idee zijn er
geen problemen met de sector die het noodzaken om een dergelijk ingrijpend plan op
te stellen.”66 Verder stelt de oppositie dat samenwerking, talentontwikkeling en het
stimuleren van dynamiek en vernieuwing om een integrale visie en een integraal beleid vragen: hoe komt die in de nieuwe systematiek tot stand?
De repliek van het college vatten we samen aan de hand van de issues die blijkens de
discussie het meest prangend zijn.
Over de rol van de politiek
Volgens het college hoort het accent in het politieke debat aan de voorkant te liggen,
bij het vaststellen van de kaders, niet in de allerlaatste fase van de subsidieverlening.
“Het moet over de inhoudelijke keuzes aan de voorkant gaan. Dat is de rol van de politiek.”
Over de nieuwe rol van het AFK
Over de nieuwe rol van het AFK stelt zij dat het nog beter toegerust moet worden als
het dit nieuwe fonds gaat beheren. “Met meer dynamiek, meer flexibiliteit en ook
meer maatwerk.” “Het wordt geen kopie van het landelijke systeem. Wij leren natuurlijk van datgene wat er bij de landelijke fondsen goed gaat, maar we leren ook
van wat er minder goed gaat bij die fondsen. Wij gaan het zo doen dat het in Amsterdam werkt.” Het AFK zal jaarlijks verantwoording afleggen aan de raad.
Over de samenwerking tussen instellingen in de A-Bis en AFK gesubsidieerden
“Ik hecht eraan om nogmaals te benadrukken dat het niet gaat om een hiërarchische
samenwerking. Het gaat om een netwerk van instellingen, met een verantwoordelijkheid voor de instellingen in de A-Bis (…).” “Het doel is meer coalities en meer samenwerking tussen instellingen in Amsterdam.”
Over integraliteit
“Het voorstel dat er nu ligt, gaat uit van één Kunstenplan. In die zin bestaat er geen
integraliteitsvraagstuk. De uitvoering geschiedt echter op twee manieren, via de basisinfrastructuur en via het AFK. Bij de algehele beoordeling speelt de Kunstraad een
66
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rol, want die zal ons blijven adviseren over de kunst en cultuur in Amsterdam. Voor de
systematiek speelt het college een rol, maar ook uw raad, want u gaat over de kaderstelling en de opdrachtverlening.”67
Consultatie van de sector in mei en juni 2015
De wethouder belegde drie bijeenkomsten naar aanleiding van de Contourennota
waarvoor de raad en vertegenwoordigers van de kunst- en cultuursector werden uitgenodigd. Deze bijeenkomsten zijn een vast onderdeel in de aanloop naar een nieuw
Kunstenplan. De verslagen van deze bijeenkomsten dienden ter input van de later
volgende Hoofdlijnennota.68
Over samenwerking
In deze bijeenkomsten kwam de gewenste samenwerking tussen instellingen en de
rol van de instellingen in de A-Bis en die van de gemeente naar voren als een belangrijk onderwerp. Hoe de A-Bis eruit zou zien was op dat moment nog niet bekend. De
sector vindt dat de gemeente de vorm van samenwerking tussen A-Bis-instellingen en
AFK-instellingen aan de kunstinstellingen moet overlaten. Niet afdwingen, maar stimuleren en faciliteren.
Verder pleit de sector voor een apart budget om samenwerking gericht op innovatie
en experiment te stimuleren. Voorgesteld wordt om 10% van het totale budget te gebruiken als programmageld voor gezamenlijke plannen van A-Bis en AFK instellingen.
Over integraliteit
De sector benadrukt het belang van samenhang tussen de commissies bij de AKr en
die bij het AFK bij de beoordeling van aanvragen. Ze stellen voor in het Kunstenplan
2017-2020 één commissie per discipline in te stellen die alle aanvragen beoordeelt.
Continuïteit en afstemming binnen één discipline zijn immers noodzakelijk.
Verdere uitwerking nieuwe systematiek in de Hoofdlijnennota
Op 12 en 25 november 2015 bespreken de raadscommissie JC en de gemeenteraad
de Hoofdlijnennota waarin het Kunstenplan 2017-2020 en de nieuwe systematiek nader worden uitgewerkt. De discussie betreft vooral de samenstelling van de A-Bis en
de definitie van disciplines binnen het nieuwe fonds.

67
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De citaten van de wethouder op deze pagina zijn afkomstig uit ibidem, pp. 65-69.
Zie “Bijeenkomsten Contouren Kunstenplan 2017-2020 d.d. 22 mei, 27 mei en 5 juni 2015.
Integraal verslag”
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Samenstelling A-Bis
De toewijzing tot de A-Bis is gedaan aan de hand van acht criteria (zie paragraaf 4.1).
Die criteria zijn op zich niet controversieel. Wat tot discussie leidt is de uitkomst van
de toepassing van die criteria. De oppositie vindt de lijst van 17 instellingen willekeurig; er zijn meer instellingen die aan de criteria voldoen. Daarin volgt zij het advies van
de AKr over de Hoofdlijnen waarin de kunstraad vanuit functies beredeneerd, zoals in
het vorige Kunstenplan, tot 25 instellingen komt.69 Deze uitbreiding is ontleend aan
het idee van een ‘Functiehuis voor de Kunsten’ en is uitgewerkt door vier extra criteria toe te passen: Evenwicht, Representatie, Spreiding en Research & Development.
Anders dan de acht criteria die het college hanteert richten deze zich niet op de instellingen zelf maar op de basisinfrastructuur als geheel. De lijst van 17 A-Bis instellingen bevat 12 instellingen ‘op naam’ uit het vorige Kunstenplan.
Om recht te doen aan de ‘meerpoligheid’ van de stad werden ook vier cultuurhuizen
tot de A-Bis gerekend, te weten het Bijlmerparktheater, de Meervaart, Podium Mozaiek en de Tolhuistuin. Over de plaatsing van deze vier buurtaccommodaties, die eerder tot de groep ‘functies zonder naam’ behoorden, in de A-Bis bestond geen discussie. Wel vroegen raadsleden zich af waarom stadsdeel Oost in deze lijst ontbreekt.
Over de inrichting van de AFK-subsidies
De oppositie vindt dat in de subsidiestructuur van het AFK twee categorieën ontbreken. De lijst van disciplines is naar de mening van de oppositie incompleet. Ten eerste
zouden de podia als afzonderlijke categorie in aanmerking moeten komen voor subsidie: “de podia zijn niet alleen presenterend en faciliterend, maar ze signaleren ook
nieuwe ontwikkelingen. De podia vormen de basisvoorziening van de stad. Zij vertegenwoordigen alle genres. De podia zijn herkenbaar voor het publiek en de podia zijn
de thuisbasis voor de vele gezelschappen uit het hele land, die door zowel de A-Bis als
de fondsen worden gefinancierd. In de indeling van de genres bij het AFK komen de
podia niet voor.”
Ook vindt men dat ontwikkelinstellingen als aparte categorie onderscheiden zouden
moeten worden en worden er bijvoorbeeld vragen gesteld over de mogelijkheid tot
flexibilisering van de subsidieplafonds voor de verschillende disciplines.
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AKr, Functiehuis voor de Kunsten. Advies Hoofdlijnen 2017-2020. Amsterdamse Kunstraad,
oktober 2015.
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Bijlage 4 Enquêteresultaten
1. Aanvrager meerjarige subsidie AFK
Vraag 1: Voor welke regeling heeft uw organisatie een subsidie bij het AFK aangevraagd? (n=103)
Volledig Gedeeltelijk Geen Totaal
Een vierjarige subsidie

93%

90%

79%

87%

Een tweejarige subsidie

7%

7%

21%

11%

Zowel een vierjarige subsidie als een subsidie voor een

0%

3%

0%

2%

innovatieproject
Totaal

100%

100% 100% 100%

Percentages op basis van alle aanvragen:
Volledig Gedeeltelijk Geen Totaal
Een vierjarige subsidie

13%

52% 22%

87%

Een tweejarige subsidie

1%

4%

6%

11%

Zowel een vierjarige subsidie als een subsidie voor een

0%

2%

0%

2%

innovatieproject
Totaal

14%

58% 28% 100%

Vraag 2: Heeft u advies gevraagd voor welke regeling u het best een subsidieaanvraag kon doen? (n=103)
Volledig Gedeeltelijk Geen Totaal
a. Ja, door informatie (zoals de website) van het AFK te

29%

42% 48%

42%

29%

38% 45%

39%

50%

40% 21%

36%

raadplegen
b. Ja, door aan het AFK vragen te stellen, bijvoorbeeld via
een speed-date of telefonisch
c. Nee

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, de totalen tellen daarom op tot >100%

Vraag 3: Heeft deze informatie of dit advies een rol gespeeld bij uw keuze om subsidie aan te vragen voor een bepaalde regeling? (n=66)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Ja

86%

81%

83%

82%

Nee

14%

19%

17%

18%

100%

100%

100%

100%

Totaal
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Vraag 4: Wat heeft verder uw keuze voor een bepaalde regeling bepaald? (n=103)
Volledig Gedeeltelijk Geen Totaal
Eerder subsidie gehad vanuit het Kunstenplan

57%

73% 31%

59%

Eerder projectsubsidie(s) ontvangen van het AFK

21%

27% 48%

32%

Eigen inschatting van de kans op honorering van de aan-

50%

43% 48%

46%

14%

7% 17%

11%

vraag
Anders, nl.

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, de totalen tellen daarom op tot >100%

Vraag 5: Voor welke discipline heeft u een subsidieaanvraag ingediend? (n=103)
Volledig Gedeeltelijk Geen Totaal
Muziek en muziektheater

36%

20% 41%

28%

Theater

29%

20%

7%

17%

Dans

7%

17%

7%

13%

Erfgoed (musea)

7%

10% 14%

11%

21%

15% 24%

18%

Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media, architectuur
Film

7%

8%

7%

8%

Letteren

7%

2%

0%

2%

Cultuureducatie

0%

17%

3%

11%

21%

7%

7%

9%

Multidisciplinair/crossover

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, de totalen tellen daarom op tot >100%

Vraag 6: Was het voor uw organisatie voldoende duidelijk aan welke (inrichtings)eisen uw aanvraag moest voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen?
(n=103)
Ja
Nee, want
Totaal

Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

100%

97%

79%

92%

0%

3%

21%

8%

100%

100%

100%

100%
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Vraag 7: Bent u ten behoeve van het Kunstenplan 2017-2020 gaan samenwerken
met (een) andere organisatie(s)? (n=103)
Volledig Gedeeltelijk Geen Totaal
Ja

14%

27%

17%

22%

Nee, ik (mijn organisatie) werkte al samen met (een) an-

57%

70%

62%

66%

29%

3%

21%

12%

dere organisatie(s)
Nee, ik (mijn organisatie) heeft geen samenwerkingsverband met andere organisaties
Totaal

100%

100% 100% 100%

Vraag 8: Wat was uw motief om een samenwerking aan te gaan? (n=91)
Volledig Gedeeltelijk Geen Totaal
Verbetering van de bedrijfsvoering

30%

41% 17%

34%

Vergroten van het publieksbereik

80%

71% 65%

70%

Versterken van talentontwikkeling

50%

60% 39%

54%

Versterking van de internationalisering

40%

28% 26%

29%

Activiteiten op het terrein van cultuureducatie

40%

43% 22%

37%

20%

16% 22%

18%

0%

28% 48%

30%

Vergroting van de kans op honorering van de subsidieaanvraag
Anders, nl.

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, de totalen tellen daarom op tot >100%

Vraag 9: Kunt u van de volgende stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent? (n=103)
De subsidievoorwaarden zoals die in de subsidieregeling van het AFK zijn opgenomen,
geven mijn organisatie voldoende financiële en artistieke ruimte om de door ons gewenste producties en presentaties in de periode 2017-2010 te realiseren.
Volledig
Helemaal mee eens

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

7%

3%

3%

4%

Mee eens

71%

52%

24%

47%

Niet eens/niet oneens

14%

20%

45%

26%

7%

17%

17%

16%

Mee oneens
Helemaal mee oneens
Totaal

80

0%

8%

10%

8%

100%

100%

100%

100%

Vraag 10: Hoeveel tijd heeft uw organisatie in totaal geïnvesteerd in het opstellen
en indienen van de subsidieaanvraag? (bij benadering)? (n=103)
Volledig
t/m 50

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

7%

13%

41%

20%

51 t/m 100

36%

17%

31%

23%

101 t/m 150

21%

20%

7%

17%

151 t/m 200

14%

28%

21%

24%

meer dan 200

21%

22%

0%

16%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Vraag 11: Kunt u van de volgende stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent? (n=103)
De tijd die mijn organisatie heeft geïnvesteerd in het opstellen van de subsidieaanvraag is redelijk.
Volledig
Helemaal mee eens

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

0%

3%

3%

3%

Mee eens

50%

38%

31%

38%

Niet eens/niet oneens

43%

40%

31%

38%

Mee oneens

7%

17%

17%

16%

Helemaal mee oneens

0%

2%

17%

6%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Vraag 12: Is het u duidelijk waarom uw organisatie niet is aangewezen in de A-Bis
(Amsterdamse Basisinfrastructuur)? (n=103)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Ja

71%

70%

69%

70%

Nee, want

21%

27%

31%

27%

7%

3%

0%

3%

100%

100%

100%

100%

Ik weet niet wat de A-Bis is
Totaal

Vraag 13: Hieronder volgen twee stellingen over de definitieve toekenningsbeslissing van het AFK (adviestekst). Kunt u per stelling aangeven in welke mate u het er
mee (on)eens bent? (n=103)
De toekenningsbeslissing van het AFK (adviestekst) op de subsidieaanvraag van uw
organisatie was duidelijk.
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Helemaal mee eens

50%

12%

7%

16%

Mee eens

50%

67%

34%

55%

Niet eens/niet oneens

0%

7%

17%

9%

Mee oneens

0%

13%

31%

17%
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Helemaal mee oneens
Totaal

0%

2%

10%

4%

100%

100%

100%

100%

Vervolg vraag 13
De toekenningsbeslissing van het AFK (adviestekst) op de subsidieaanvraag van uw
organisatie was goed onderbouwd.
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Helemaal mee eens

50%

7%

3%

12%

Mee eens

36%

48%

10%

36%

Niet eens/niet oneens

7%

13%

7%

11%

Mee oneens

7%

27%

38%

27%

Helemaal mee oneens
Totaal

0%

5%

41%

15%

100%

100%

100%

100%

Vraag 15: Is het u duidelijk waarom u niet het volledige aangevraagde bedrag hebt
gekregen? (n=59)
n

%

Ja

32

54

Nee, want

27

46

Totaal

59

100

Vraag 16: Op welke punten schoot uw aanvraag tekort? (n=87)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Artistiek-inhoudelijke kwaliteit

n.v.t.

8%

29%

15%

Zakelijke kwaliteit

n.v.t.

34%

43%

37%

Publieksbereik

n.v.t.

10%

39%

20%

Belang voor de stad

n.v.t.

8%

43%

20%

Anders, nl.

n.v.t.

31%

25%

29%

Weet ik niet

n.v.t.

20%

0%

14%

Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, de totalen tellen daarom op tot >100%

Alleen bij een tweejarige subsidie (n=10)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

De kwaliteit van het ontwikkelplan

n.v.t.

25%

33%

30%

De mate waarin het ondernemingsplan

n.v.t.

25%

17%

20%

aansluit bij het ontwikkelplan
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Vraag 17: Is het u duidelijk waarom uw aanvraag op die punten tekort schoot?
(n=75)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Ja

n.v.t.

47%

36%

43%

Nee

n.v.t.

53%

64%

57%

Totaal

n.v.t.

100%

100%

100%

Vraag 18: Hebt u bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van uw aanvraag?(n=87)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Ja

n.v.t.

12%

36%

20%

Nee

n.v.t.

88%

64%

80%

Totaal

n.v.t.

100%

100%

100%

Vraag 19: Waarom heeft u geen bezwaar gemaakt? (n=70)
Volledig Gedeeltelijk Geen Totaal
Vond het te lastig.

n.v.t.

8%

17%

10%

Wilde een goede relatie met AFK houden.

n.v.t.

12%

17%

13%

Ik was het eens met het besluit op bezwaar.

n.v.t.

29%

0%

21%

Andere reden, nl.

n.v.t.

52%

67%

56%

Totaal

n.v.t.

100% 100% 100%

Vraag 20: Bent u in beroep gegaan tegen het besluit op uw bezwaar? (n=17)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Ja

n.v.t.

14%

50%

35%

Nee

n.v.t.

86%

50%

65%

Totaal

n.v.t.

100%

100%

100%
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Vraag 21: Waarom bent u niet in beroep gegaan? (n=11)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Vond het te lastig.

n.v.t.

0%

20%

9%

Wilde een goede relatie met AFK houden.

n.v.t.

33%

20%

27%

Ik was het eens met het besluit op bezwaar.

n.v.t.

17%

0%

9%

Andere reden, nl.

n.v.t.

50%

60%

55%

Totaal

n.v.t.

100% 100%

100%

Vraag 22: Heeft uw organisatie subsidie aangevraagd voor de landelijke culturele
Basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020? (n=101)
Ja

Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

0%

12%

7%

9%

Nee

100%

88%

93%

91%

Totaal

100%

100%

100%

100%
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Vraag 23: Hieronder volgt een aantal stellingen over de aanvraagprocedure voor het
Kunstenplan 2017-2020 in vergelijk met de aanvraagprocedure voor de landelijke
BIS 2017-2020. Kunt u per stelling aangeven in welke mate u het er mee (on)eens
bent? (n=9)
In vergelijk met de landelijke BIS is de procedure voor het Kunstenplan 2017-2020
eenvoudiger.
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Helemaal mee eens

n.v.t.

14%

0%

11%

Mee eens

n.v.t.

0%

0%

0%

Niet eens/niet oneens

n.v.t.

57%

100%

67%

Mee oneens

n.v.t.

29%

0%

22%

Helemaal mee oneens

n.v.t.

0%

0%

0%

Totaal

n.v.t.

100%

100%

100%

In vergelijk met de landelijke BIS is de procedure voor het Kunstenplan 2017-2020
duidelijker.
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Helemaal mee eens

n.v.t.

14%

0%

11%

Mee eens

n.v.t.

14%

0%

11%

Niet eens/niet oneens

n.v.t.

43%

100%

56%

Mee oneens

n.v.t.

29%

0%

22%

Helemaal mee oneens

n.v.t.

0%

0%

0%

Totaal

n.v.t.

100%

100%

100%

De procedure voor het Kunstenplan 2017-2020 komt overeen met die voor de landelijke BIS.
Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Helemaal mee eens

Volledig
n.v.t.

0%

0%

0%

Mee eens

n.v.t.

0%

50%

11%

Niet eens/niet oneens

n.v.t.

43%

50%

44%

Mee oneens

n.v.t.

43%

0%

33%

Helemaal mee oneens

n.v.t.

14%

0%

11%

Totaal

n.v.t.

100%

100%

100%
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Vraag 24: Had u voor het Kunstenplan 2013-2016 ook subsidie bij de gemeente aangevraagd? (n=100)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Ja

57%

81%

25%

62%

Nee

43%

19%

75%

38%

100%

100%

100%

100%

Totaal

Vraag 25: Hieronder volgt een aantal stellingen over de aanvraagprocedure voor het
Kunstenplan 2017-2020 in vergelijking met de aanvraagprocedure voor het Kunstenplan 2013-2016. Kunt u per stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent? (n=62)
In vergelijking met 2013-2017 is de procedure voor het Kunstenplan 2017-2020 eenvoudiger
Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Helemaal mee eens

Volledig
0%

2%

0%

2%

Mee eens

0%

21%

0%

16%

Niet eens/niet oneens

88%

57%

57%

61%

Mee oneens

13%

17%

29%

18%

0%

2%

14%

3%

100%

100%

100%

100%

Helemaal mee oneens
Totaal

In vergelijking met 2013-2017 is de procedure voor het Kunstenplan 2017-2020 duidelijker
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

0%

4%

0%

3%

Mee eens

38%

34%

0%

31%

Niet eens/niet oneens

50%

49%

43%

48%

Mee oneens

13%

9%

57%

15%

0%

4%

0%

3%

100%

100%

100%

100%

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens
Totaal

De procedure voor het Kunstenplan 2017-2020 komt overeen met die voor het Kunstenplan 2013-2016
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

0%

0%

0%

0%

Mee eens

38%

26%

29%

27%

Niet eens/niet oneens

38%

49%

29%

45%

Mee oneens

25%

19%

29%

21%

0%

6%

14%

6%

100%

100%

100%

100%

Helemaal mee eens

Helemaal mee oneens
Totaal
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Vraag 26: Kunt u van de volgende stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent? (n=99)
De kunst- en cultuursector was in voldoende mate betrokken bij de totstandkoming
van het Kunstenplan 2017-2020.
Volledig
Helemaal mee eens

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

0%

2%

0%

1%

Mee eens

36%

36%

22%

32%

Niet eens/niet oneens

57%

41%

48%

45%

0%

19%

22%

17%

Mee oneens
Helemaal mee oneens
Totaal

7%

2%

7%

4%

100%

100%

100%

100%

Vraag 27: Is uw organisatie geraadpleegd in het kader van de Verkenning 2014 van
de Amsterdamse cultuursector die de Amsterdamse Kunstraad (Akr) heeft opgesteld? (n=99)
Ja
Nee
Totaal

Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

29%

36%

7%

27%

71%

64%

93%

73%

100%

100%

100%

100%

Vraag 28: Bent u - of is iemand van uw organisatie - aanwezig geweest bij een of
meer van de bijeenkomsten naar aanleiding van de Contouren Kunstenplan 20172020? (op 22 en 27 mei en 5 juni 2015) (n=99)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Ja

71%

86%

52%

75%

Nee

29%

14%

48%

25%

100%

100%

100%

100%

Totaal
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Vraag 29: Kunt u van de volgende stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent? (n=74)
Ik heb deze bijeenkomst(en) als nuttig ervaren.
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Helemaal mee eens

10%

2%

0%

3%

Mee eens

40%

60%

36%

53%

Niet eens/niet oneens

30%

18%

43%

24%

Mee oneens

10%

16%

7%

14%

0%

0%

7%

1%

Helemaal mee oneens
Weet ik niet
Totaal

10%

4%

7%

5%

100%

100%

100%

100%

Vraag 30: Bent u in beroep gegaan tegen het besluit op uw bezwaar? (n=2)
Volledig

Gedeeltelijk

Geen

Totaal

Ja

n.v.t.

50%

n.v.t.

50%

Nee

n.v.t.

50%

n.v.t.

50%
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2. Aanvragers A-Bis
Vraag 1: Bent u één van de vier cultuurhuizen?
Ja

n

%

1

8%

Nee

11

92%

Totaal

12

100%

Vraag 2: Voor welke discipline heeft u een subsidieaanvraag ingediend?
n

%

a. Beeldende kunst, fotografie, nieuwe media, architectuur

1

8%

b. Cross-over/multidisciplinair

2

17%

c. Dans

1

8%

d. Erfgoed

1

8%

e. Film

2

17%

f. Muziek en muziektheater

4

33%

g. Theater

5

42%

Vraag 3: Kunst- en cultuurinstellingen komen in aanmerking voor een positie in de
A-Bis indien ze voldoen aan acht criteria. Zijn deze criteria passend gezien de functie van instellingen in de A-Bis?
Ja
Nee
Totaal

n

%

12

100%

0

0%

12

100%

Vraag 4: Was het voor uw instelling voldoende duidelijk aan welke inrichtingseisen
uw aanvraag moest voldoen?
Ja
Nee, want…
Totaal

n

%

11

92%

1

8%

12

100%
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Vraag 5: Over uw aanvraag adviseerde de Amsterdamse Kunstraad (AKr). U kon uw
aanvraag mondeling toelichten en vragen van de betreffende AKr commissie(s) beantwoorden. Kreeg u voldoende gelegenheid uw aanvraag toe te lichten?
Ja
Nee, want…
Totaal

n

%

10

83%

2

17%

12

100%

Vraag 6: Betroffen de vragen van de commissie(s) de begroting of de mate waarin
uw plan tegemoet komt aan de inhoudelijke (artistieke en strategische) subsidiecriteria, of allebei?
Vooral andere criteria, nl.
Zowel de begroting als de andere criteria, nl.
Totaal

n

%

5

42%

7

58%

12

100%

Vraag 7: Vond u de vragen van de commissieleden relevant?
Ja
Nee, want…
Totaal

n

%

10

83%

2

17%

12

100%

Vraag 8: Heeft u van deze correctiemogelijkheid gebruik gemaakt?
n

%

Ja, om feitelijke onjuistheden te corrigeren

7

58%

Ja, om beide redenen

3

25%

Nee

2

17%

12

100%

Totaal

Vraag 9: Hoeveel tijd heeft uw instelling geïnvesteerd in het opstellen en indienen
van de subsidieaanvraag? (bij benadering)
n

%

t/m 50

1

8%

51 t/m 100

2

17%

101 t/m 150

3

25%

151 t/m 200

1

8%

meer dan 200
Totaal

90

5

42%

12

100%

Vraag 10: Kunt u van de volgende stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent? De tijd die mijn instelling heeft geïnvesteerd in het opstellen van de
subsidieaanvraag is redelijk.
n

%

Helemaal mee eens

1

8%

Mee eens

6

50%

Niet eens/niet oneens

3

25%

Mee oneens

2

17%

Helemaal mee oneens

0

0%

12

100%

Totaal

Vraag 11: Is het door u aangevraagde budget in zijn geheel toegekend?
n

%

Ja

4

33%

Nee

8

67%

12

100%

Totaal

Vraag 12: Is het u duidelijk waarom aan uw instelling niet het volledige aangevraagde bedrag is toegekend?
n

%

Ja

7

58%

Nee, want

5

42%

12

100%

Totaal

Vraag 13: Heeft uw instelling subsidie aangevraagd voor de landelijke culturele Basisinfrastructuur (BIS) 2017-2020?
n

%

Ja

4

33%

Nee

8

67%

12

100%

Totaal
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Vraag 14: Hieronder volgt een aantal stellingen over de aanvraagprocedure voor het
Kunstenplan 2017-2020 in vergelijk met de aanvraagprocedure voor de landelijke
BIS 2017-2020. Kunt u per stelling aangeven in welke mate u het er mee (on)eens
bent?
In vergelijking met de landelijke BIS is de procedure voor het Kunstenplan 2017-2020
eenvoudiger
n

%

Helemaal mee eens

0

0%

Mee eens

0

0%

Niet eens/niet oneens

2

50%

Mee oneens

2

50%

Helemaal mee oneens

0

0%

Totaal

4

100%

In vergelijking met de landelijke BIS is de procedure voor het Kunstenplan 2017-2020
duidelijker
n

%

Helemaal mee eens

0

0%

Mee eens

0

0%

Niet eens/niet oneens

3

75%

Mee oneens

1

25%

Helemaal mee oneens

0

0%

Totaal

4

100%

De procedure voor het Kunstenplan 2017-2020 komt overeen met die voor de landelijke BIS
n

%

Helemaal mee eens

0

0%

Mee eens

2

50%

Niet eens/niet oneens

0

0%

Mee oneens

2

50%

Helemaal mee oneens

0

0%

Totaal

4

100%
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Vraag 15: Hieronder volgt een aantal stellingen over de aanvraagprocedure voor het
Kunstenplan 2017-2020 in vergelijking met de aanvraagprocedure voor het Kunstenplan 2013-2016. Kunt u per stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent?
In vergelijking met 2013-2016 is de procedure voor het Kunstenplan 2017-2020 eenvoudiger
n

%

Helemaal mee eens

0

0%

Mee eens

4

33%

Niet eens/niet oneens

5

42%

Mee oneens

2

17%

Helemaal mee oneens

1

8%

12

100%

Totaal

In vergelijking met 2013-2016 is de procedure voor het Kunstenplan 2017-2020 duidelijker
n

%

Helemaal mee eens

0

0%

Mee eens

6

50%

Niet eens/niet oneens

5

42%

Mee oneens

1

8%

Helemaal mee oneens
Totaal

0

0%

12

100%

De procedure voor het Kunstenplan 2017-2020 komt overeen met die voor het Kunstenplan 2013-2016
n

%

Helemaal mee eens

0

0%

Mee eens

3

25%

Niet eens/niet oneens

6

50%

Mee oneens

3

25%

Helemaal mee oneens

0

0%

12

100%

Totaal
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Vraag 16: Kunt u van de volgende stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent? De kunst- en cultuursector was in voldoende mate betrokken bij de
totstandkoming van het Kunstenplan 2017-2020.
De kunst- en cultuursector was in voldoende mate betrokken bij de totstandkoming
van het Kunstenplan 2017-2020.
n

%

Helemaal mee eens

1

8%

Mee eens

6

50%

Niet eens/niet oneens

4

33%

Mee oneens

1

8%

Helemaal mee oneens

0

0%

12

100%

Totaal

Vraag 17: Is uw instelling geraadpleegd in het kader van de Verkenning 2014 van de
Amsterdamse cultuursector die de Amsterdamse Kunstraad (Akr) heeft opgesteld?
n

%

Ja

9

75%

Nee

3

25%

12

100%

Totaal

Vraag 18: Bent u - of is iemand van uw instelling - aanwezig geweest bij een of meer
van de bijeenkomsten naar aanleiding van de Contouren Kunstenplan 2017-2020?
(op 22 en 27 mei en 5 juni 2015)
Ja
Nee
Totaal
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n

%

12

100%

0

0%

12

100%

Vraag 19: Kunt u van de volgende stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent?
Mijn instelling heeft deze bijeenkomst(en) als nuttig ervaren.
n

%

Helemaal mee eens

1

8%

Mee eens

6

50%

Niet eens/niet oneens

4

33%

Mee oneens

1

8%

Helemaal mee oneens

0

0%

12

100%

Totaal

Vraag 20: Kunt u van de volgende stelling aangeven in welke mate u het er mee
(on)eens bent?
Ik vind het redelijk dat aan instellingen in de A-Bis meer eisen gesteld worden dan aan
instelling die een vierjarige AFK subsidie ontvangen.
n

%

Helemaal mee eens

2

17%

Mee eens

7

58%

Niet eens/niet oneens

3

25%

Mee oneens

0

0%

Helemaal mee oneens
Totaal

0

0%

12

100%

Vraag 22: Heeft u een projectsubsidie innovatie bij het AFK aangevraagd?
n

%

Ja

0

0%

Nee

1

100%

Totaal

1

100%
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