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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over advies HAC over subsidiebeoordeling
Hedendaagse Cultuur

Datum

4 februari 2021
Ons kenmerk

C2275926/4831517

Geachte mevrouw Van Dijk, Van Diemen en Meeuwis,

Uw kenmerk
Contactpersoon

E.M. (Elma) Meuken - Kloosterman
Telefoon

Bij brief van 28 januari 2021, ingekomen op 28 januari 2021, heeft u namens
de fracties van PvdA, GroenLinks en D66 schriftelijke vragen gesteld.

(06) 55 68 69 46
Email

emeuken@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

1

1. Van wanneer dateert het advies van de HAC? En wanneer hebben de
bezwaarmakers hierover bericht ontvangen
Antwoord 1: De Hoor en Adviescommissie (HAC) heeft op 24 december
2020 de adviezen toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten.
De bezwaarmakers hebben op 28 januari jl. een brief ontvangen hoe het
college met deze adviezen omgaat.

2. Gaat u de Statenleden een exemplaar toezenden van het advies/rapport
van HAC? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 2: Het is niet gebruikelijk de adviezen van de HAC over specifieke
bezwaren toe te zenden aan Provinciale Staten. In de bijlage vindt u teksten
uit een van de acht afzonderlijke adviezen van de HAC op de acht
bezwaren. U heeft deze ook op 2 februari ontvangen naar aanleiding van
technische vragen van Mw. Van Dijk (PvdA). Deze teksten zijn niet
herleidbaar naar instellingen of personen. Op dit moment kunnen we u nog
niet het complete advies sturen omdat daar – conform de procedures van de
WOB – toestemming nodig hebben van de betrokkenen. Mochten zij ons
positief berichten, dan sturen wij deze informatie later nog toe.

3. U spreekt in de Statenmededeling over dat “onder meer sprake is van
belangenverstrengeling en ontbreken van verslaglegging”. Kunt u
aangeven waar nog meer sprake van is waar de HAC kritisch over is?
Antwoord 3: Ja, naast de belangenverstrengeling en het ontbreken van
verslaglegging geeft de HAC aan dat de Adviescommissie BrabantStad
Cultuur heeft gewerkt met deelcommissies terwijl het reglement daar niet in
voorziet, dat alle hoger op de ranglijst geëindigde aanvragen inzichtelijk
moeten zijn voor de aanvragers en dat gaandeweg de lopende
bezwarenprocedures aanvullende informatie vanuit het college is verstrekt. Dit
laatste heeft onder meer betrekking op de casus van de
belangenverstrengeling. Voor de details verwijs ik naar de passages uit een
HAC-advies in de bijlage bij deze brief.
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4. Gezien het feit dat instellingen al vanaf augustus 2020 wachten op de
uitspraak van de HAC is 4 maanden heel erg lang. Kunt u zorg dragen
voor een snellere en zorgvuldiger beoordeling? Zo nee, wat gaat u hen
bieden ter overbrugging? Wat is de deadline voor de herbeoordeling?

Antwoord 4: Nee, het bestuderen en beoordelen van 68 aanvragen vergt
enige tijd. Dat geldt ook voor het uitbrengen van een zorgvuldig geformuleerd
advies. Wij verwachten in april 2021 de adviezen te ontvangen. Wij zijn ons
ervan bewust dat er snel duidelijkheid dient te komen, maar vinden dat
zorgvuldigheid de hoogste prioriteit heeft, teneinde op een goede wijze de
lopende bezwarenprocedures te kunnen afhandelen. Er hoeft geen sprake te
zijn van een overbrugging aangezien de betreffende instellingen weten dat zij
er niet van uit mogen gaan dat zij subsidie ontvangen voor de jaren 20212024.

5. Wat gaat u in de tussenliggende tijd doen voor de instellingen die wel
landelijke subsidie ontvangen en die door deze uitspraak en de lange tijd
die u nodig heeft voor de herbeoordeling, deze subsidie kunnen
verliezen? Gaat u deze instellingen financieel, dan wel anders
ondersteunen, zodat zij deze subsidie behouden? Denk aan subsidies
vanuit ministerie van OCW. Dit mede in vervolg op de vragen van D66
hierover op 27 november 2020 tijdens het rondvraagmoment.
Antwoord 5: Wij wachten de adviezen van de nieuwe adviescommissie af
alvorens wij besluiten over de aanvragen van de bezwaarmakers. De
instellingen weten dat zij er niet van uit mochten en mogen gaan dat zij
subsidie ontvangen voor de jaren 2021-2024. We gaan niet buiten de
subsidieregeling om middelen verstrekken aan een instelling.

6. Wat betekent de herbeoordeling van alle 68 aanvragen? Stel dat de
rangorde verandert en daarmee andere instellingen in aanmerking komen
voor subsidie. Gaat u deze rangorde respecteren en deze instellingen hun
subsidie toekennen?
Antwoord 6: Wij gaan de herbeoordeling en de nieuwe ranking afwachten.
Wij zullen instellingen die zodanig hoog in de ranking eindigen dat zij binnen
het subsidieplafond vallen alsnog honoreren.
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De persoon waarbij sprake was van belangenverstrengeling is ontslagen.
Onduidelijk is of deze persoon nog andere werkzaamheden voor de
provincie uitvoert.
7. Kunt u aangeven of deze persoon andere werkzaamheden voor de
provincie, dan wel de B5-gemeenten verricht op het gebied van cultuur?
Zo ja, gaat u deze werkzaamheden voor de provincie door een ander
persoon of instantie laten uitvoeren?
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Antwoord 7: Het betreffende commissielid verricht geen nadere
werkzaamheden voor de provincie. In hoeverre dit voor andere gemeenten
het geval is, is ons niet bekend.

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,

A. Doedens,
programmamanager Cultuur, Sport en Erfgoed
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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