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Betreft 	Adviesaanvraag in het kader van het tweede steunpakket culturele en 

creatieve sector 

Geachte Raad, 

Op 28 augustus jl. zond ik de Tweede Kamer mijn brief over het tweede 
steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Op dit moment ben ik bezig 
met de uitwerking van dit nieuwe steunpakket met een grootte van 
€ 482 miljoen. 

In het nieuwe steunpakket is geld beschikbaar voor een half jaar overbrugging 
voor instellingen met een positieve beoordeling voor de BIS en meerjarige 
fondssubsidies, waarvoor geen budget beschikbaar was. Normaliter geldt voor 
deze instellingen dat zij zijn aangewezen op subsidie van andere overheden of op 
het vergroten van de eigen inkomsten. Ze lopen nu vanwege de aanhoudende 
beperkende maatregelen het risico dat ze failliet gaan. Met een 
overbruggingssubsidie kunnen deze instellingen in staat worden gesteld om op 
termijn weer eigen inkomsten te genereren. 

Uw advies over de BIS van 4 juni jl. gebruik ik als basis bij het bepalen welke BIS 
instellingen voor overbrugging in aanmerking komen. Ik doe dat omdat bij veel 
adviezen het dictum luidt dat u de instelling positief beoordeelt, maar dat u, na 
weging van alle aanvragen in de betreffende categorie, Oen subsidie adviseert 
toe te kennen (of woorden van gelijke strekking). 

Bij de categorie 'Jeugdpodiumkunsten' vraag ik u echter om advies. Het advies 
van 4 juni jI. biedt voor deze categorie te weinig houvast om een beslissing te 
nemen over de overbrugging. In deze categorie geeft u in uw advies van 4 juni jI. 
over zeven instellingen een negatief subsidieadvies af. Uit de tekst van uw advies 
valt niet eenduidig op te maken of er aan die adviezen ook in alle gevallen een 
negatieve beoordeling ten grondslag ligt. Inmiddels hebben twee van deze 
instellingen subsidie ontvangen van het Fonds Podiumkunsten. Ik vraag u daarom 
over de overige vijf instellingen een advies. 
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Mijn centrale adviesvraag aan u is: 

·Welke van onderstaande instellingen heeft u in de BIS-aanvraagronde 2021-2024

positief beoordeeld, maar zijn in de afweging die u vervolgens hebt gemaakt,

afgevallen?

Het Toneelschap B & D; 

Jeugdtheater Gelderland; 

Theater Gnaffel; 

Theatergroep Kwatta; 

Unieke Zaken. 

erwijs, Cultuur en Wetenschap, 

Onze referentie 

25643228 

Pagina 2 van 2 


