Besluit van de raad van bestuur van het Fonds Podiumkunsten tot wijziging van de
subsidieplafonds voor de meerjarige subsidies 2021-2024
De Raad van Bestuur van het Fonds Podiumkunsten;
Besluit:
Artikel 1: Subsidieplafond voor meerjarige festivalsubsidie 2021-2024
Voor de meerjarige festivalsubsidie 2021-2024 als bedoeld in artikel 1.2 van de Deelregeling
meerjarige festivalsubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 worden de volgende subsidieplafonds
als volgt gewijzigd:

Landsdeel Zuid
Organisatiebijdrage

subsidieplafond
€ 666.250
€ 3.608.750

Artikel 2: Subsidieplafond voor meerjarige productiesubsidie 2021-2024
Voor de meerjarige productiesubsidie 2021-2024 als bedoeld in artikel 1.2 van de Deelregeling
meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 worden de volgende
subsidieplafonds als volgt gewijzigd:

Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3

subsidieplafond inc.
flexibel budget
€3.7000.000
€11.100.000
€6.200.000

Artikel 3: inwerkingtreding
Dit besluit wordt bekendgemaakt via de website van het Fonds Podiumkunsten en treedt in werking
met ingang van 31 juli 2020.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van het Fonds Podiumkunsten, d.d. 30 juli 2020

Toelichting besluit
Meerjarige festivalsubsidie
De wijziging van de twee subsidieplafonds is een gevolg van de advisering van de Raad voor Cultuur
over de basisinfrastructuur 2021-2024. Negen festivals die een positief advies kregen van de Raad
voor Cultuur hadden ook een aanvraag ingediend bij het Fonds Podiumkunsten. De advisering van de
Raad had tot gevolg dat de beoordeling van de aanvragen van deze festivals bij het Fonds
Podiumkunsten werd stopgezet. Dit heeft ertoe geleid dat het budget voor de programmeringsbijdrage
in landsdeel zuid niet volledig is opgegaan. Nadat alle festivals met een positief advies waren
gehonoreerd, bleef een bedrag over van 108.750 euro. Tegelijkertijd werd geconstateerd dat het
subsidieplafond voor de organisatiebijdrage niet toereikend was om alle festivals die waren
voorgedragen te honoreren. De vijf landsdeelcommissies hebben geadviseerd om het resterende
budget voor de programmeringsbijdrage uit landsdeel zuid toe te voegen aan het subsidieplafond voor
de organisatiebijdrage. Op die manier is ruimte gecreëerd om meer festivals een organisatiebijdrage
te verlenen. Bovendien was het op deze manier mogelijk om een aantal festivals in landsdeel zuid
alsnog een organisatiebijdrage te verlenen. Een deel van het resterende budget is op die manier
alsnog ten goede gekomen aan festivals in landsdeel zuid.
Meerjarige productiesubsidie
In de Deelregeling meerjarige productiesubsidies Fonds Podiumkunsten 2021-2024 is per categorie
een subsidieplafond vastgesteld. Daarnaast is in de regeling een flexibel budget opgenomen van
3.000.000 euro. De subsidieplafonds waren in alle categorieën ontoereikend om alle aanvragen met
een positief advies te honoreren. De aanvragen zijn om die reden in alle categorieën in een rangorde
geplaatst. Het beschikbare budget is volgens de rangorde verdeeld, waarbij aanvragen worden

toegewezen of gedeeltelijk toegewezen totdat het van toepassing zijnde subsidieplafond is bereikt.
Vervolgens is het flexibel budget verdeeld conform artikel 2.4 van de regeling. In alle categorieën
konden alsnog een aantal aanvragen worden gehonoreerd. In iedere categorie kon een aanvraag niet
volledig worden gehonoreerd. Dit zijn de zogenaamde zaaglijngevallen. Om ervoor te zorgen dat deze
aanvragers het volledige aangevraagde subsidiebedrag verkrijgen, worden de subsidieplafonds in de
drie categorieën verhoogd. De in dit besluit opgenomen bedragen zijn inclusief het aandeel in het
flexibel budget.

