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Voorwoord 

Samen met alle spelers op het Arnhemse culturele veld hebben we Stroom op gang gebracht, het cultuurbeleid van 
de gemeente Arnhem. We zijn gebonden door hetzelfde belang: een bloeiend cultureel klimaat in de stad. Steeds 
opnieuw blijkt uit onderzoek dat cultuur een stad aantrekkelijk maakt. De jury voor beste Binnenstad van Nederland 
concludeerde eind november nog dat Arnhem een duidelijke visie heeft op het gebied van cultuur en ziet hoe je 
cultuur in de stad bewust kunt inzetten.  

Een belangrijk onderdeel van onze culturele visie en cultuurbeleid is de subsidieregeling Programmatische 
Activiteiten Cultuur (PAC) uit 2013. De activiteiten die vanuit de PAC-regeling gefinancierd zijn, dragen in grote 
mate bij aan de profilering van het Arnhemse culturele klimaat. Dat heeft ook buiten de eigen stadsgrenzen effect: 
steeds meer Arnhemse organisaties worden ondersteund door landelijke fondsen. 

Met de organisaties die een beroep hebben gedaan op de PAC-regeling en met de Commissie Culturele Subsidies 
hebben we de regeling na drie aanvraagrondes geëvalueerd. Deze evaluatie helpt ons om de subsidieregelingen 
nog verder te verbeteren. Dat zullen we ook doen. Maar wat mij betreft is de conclusie gelukkig wel dat de rege-
ling het culturele aanbod in de stad sterk heeft verrijkt. Nieuwe initiatieven hebben kansen gekregen en die rijkelijk 
benut, maar ook bestaande culturele organisaties hebben zich sterk ontwikkeld en hun aanbod actueel gehouden. 
De subsidieregeling PAC bereikt dus het doel. Dat is echter geen eindpunt en ook geen vanzelfsprekendheid, maar 
een continu proces waaraan zowel het Arnhemse culturele veld als de gemeente dagelijks werken. Met trots en met 
veel plezier.

Gerrie Elfrink
Wethouder cultuur
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Inleiding

De basis van het Arnhemse cultuurbeleid ligt in de cultuurnota Stroom die in januari 2012 door de gemeenteraad is vast-
gesteld. Hierin staat beschreven hoe de gemeente de positie van Arnhem als cultuurstad verder wil uitbouwen en hoe zij 
doorstroming en vernieuwing binnen de culturele sector op gang wil brengen. De nota omvat drie hoofddoelstellingen:
1. verbreding van cultuurbereik en -participatie; 
2. versterking van de culturele keten en
3. profilering en vitalisering van het culturele klimaat.

De subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur (PAC) is in 2013 in het leven geroepen om bij te dragen 
aan de doelstellingen van Stroom. Destijds ontvingen min of meer dezelfde organisaties jaarlijks een subsidie van de 
gemeente. Voor nieuwe initiatieven was weinig ruimte om in te stromen. Bovendien konden de organisaties die wel 
subsidie ontvingen, zich slechts beperkt ontwikkelen vanwege de kleinschaligheid van de subsidie. Er zat kortom wei-
nig beweging in het culturele veld dat een beroep deed op het subsidiebudget Cultuur. De PAC-regeling is in het leven 
geroepen om doorstroming te bevorderen en zowel ruimte te geven aan nieuwe initiatieven als aan bestaande initia-
tieven om zich te ontwikkelen en zo vernieuwing binnen de kunsten te stimuleren. Inmiddels zijn er drie PAC-ronden 
(2013-2014, 2015-2016 en 2017-2018) geweest. 

In 2014 heeft er een tussenevaluatie van de PAC-regeling plaatsgevonden. Deze leidde tot enkele aanpassingen van 
de PAC-regeling in 2015. Vanaf dat jaar kunnen alleen instellingen die culturele activiteiten als primair doel hebben, 
subsidie aanvragen. Daarnaast vond in 2015 de tussenevaluatie van het cultuurbeleid Stroom plaats, vastgelegd in het 
rapport Arnhem stroomt door. Daarin is een aantal voorlopige conclusies over de PAC-regeling opgenomen en aange-
kondigd dat de PAC-subsidieregeling in 2017 geëvalueerd zou worden; iets dat aansloot bij de wens van de Commissie 
Culturele subsidies. De conclusies uit dat rapport zijn meegenomen in de nu voorliggende evaluatie. 

Doel van deze evaluatie is de werking van de regeling onder de loep te nemen. Twee vragen staan hierin centraal: 
• Draagt de regeling bij aan de doelen van het cultuurbeleid (heeft de regeling de uitwerking die zij beoogt; is zij   
 effectief)?
• Is de uitvoering van de regeling efficiënt georganiseerd, zowel voor de gemeente, voor de commissie als voor de   
 aanvragers? 

Werkwijze
De evaluatie vond plaats in de tweede en derde kwartaal van 2017. Allereerst heeft de gemeente daarvoor gebruik 
gemaakt van de drie adviesrapporten van de commissie. Na elke subsidieronde presenteerde de commissie haar bevin-
dingen en aanbevelingen in een rapport.. In deze rapporten is ook te lezen wie de aanvragers zijn, waarvoor zij hoeveel 
subsidie hebben aangevraagd en welk advies de commissie gaf. Op basis van deze gegevens is een (statistische) analyse 
gemaakt. 
Uiteraard is de gemeente ook in gesprek gegaan met het culturele werkveld. Tijdens vier rondetafelgesprekken, waarbij 
ook commissieleden aanwezig waren, zijn de bevindingen van het (statistisch) onderzoek ingebracht met ruimte voor 
alle deelnemers voor op- en aanmerkingen over de regeling. Alle organisaties die ooit een PAC-aanvraag hebben inge-
diend, waren hiervoor uitgenodigd. Met drie ervan is er apart een gesprek gevoerd om dieper in te gaan op de werking 
van de regeling.

Ook de commissie heeft dit najaar in een evaluatiebijeenkomst nog eens teruggekeken op de drie ronden en op de rege-
ling en haar aanbevelingen gegeven. Tot slot heeft de gemeente een interne analyse van de drie ronden uitgevoerd, 
waarbij vooral is gekeken naar de efficiency van de uitvoering en de relatie van de regeling met andere gemeentelijke 
subsidieregelingen en van het Subsidiegebouw Cultuur.

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 vindt u een korte uitleg over de PAC-regeling. In hoofdstuk 2 staat de analyse van de drie aanvraagron-
den van de PAC-regeling centraal. De relatie van deze regeling met andere gemeentelijke regelingen komt aan de orde 
in hoofdstuk 3 om vervolgens in hoofdstuk 4 het werkveld aan het woord te laten over hun ervaringen met de PAC-
regeling. Nadat in hoofdstuk 5 de commissie heeft teruggekeken op de inhoud en werking van de regeling, maakt de 
gemeente in hoofdstuk 6 een interne analyse. In het afsluitende hoofdstuk 7 leest u de conclusies van alle bevindingen 
uit de voorgaande hoofstukken en geeft de gemeente aan welke vervolgacties zij gaat zetten.
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1.  Subsidieregeling PAC

De werking van de subsidieregeling PAC, de aanvraagprocedure, de beoordelingscriteria en onder meer de wijze 
van beoordeling en vaststelling worden hieronder toegelicht. Gedurende de drie PAC-ronden is een aantal zaken 
veranderd. Ook die zijn in dit hoofdstuk meegenomen.

1.1 Subsidieregeling PAC
Via de PAC-regeling kunnen culturele organisaties meerjarige subsidie ontvangen voor een activiteitenprogramma 
gericht op presentatie en/of productie. Het gaat om activiteiten op het gebied van podiumkunsten, vormgeving, 
letteren, erfgoed, beeldende kunst, media en mengvormen hiervan. Culturele organisaties kunnen om de twee jaar 
een aanvraag indienen. Een externe commissie beoordeelt de aanvragen en brengt haar advies uit aan het college 
van burgemeester en wethouders. Het advies van de commissie is richtinggevend. Het college bepaalt uiteindelijk 
wie subsidie ontvangt. De subsidieregeling Programmatische Activiteiten Cultuur is als instrument ingesteld om de 
doelstelling van de cultuurnota Stroom te bewerkstelligen: ruimte voor vernieuwing. Door een deel van het cultuur-
budget als tender in te richten (subsidieregeling PAC) en instellingen daarmee in beweging te brengen, ontstaat 
doorstroming. Er zijn drie PAC-ronden geweest voor de perioden 2013-2014, 2015-2016 en 2017-2018. 

1.2. Aanvraagprocedure
Aanvragers kunnen op de gemeentelijke website informatie vinden over de subsidieregeling en over de aanvraag-
procedure. De gemeente organiseert daarnaast voor het werkveld informatiebijeenkomsten over de regeling. De 
aanvraagprocedure verloopt online via de gemeentelijke website. Aanvragers kunnen daar het vragenformulier 
invullen en aanvullende documenten, zoals een projectplan, uploaden. Het online aanvragen is niet altijd vlekkeloos 
verlopen. Iedere ronde vergde aanpassingen. Bij de eerste ronde, bijvoorbeeld, lag het online aanvraagsysteem er 
regelmatig uit en ontving de gemeente veel klachten vanuit het werkveld. 

1.3 Beoordelingscriteria
De regeling bevatte oorspronkelijk vijf beoordelingscriteria: kwaliteit, actualiteit van het aanbod, cultureel onderne-
merschap, samenwerking en meerwaarde voor de stad. 
Het advies dat de commissie begin 2015 uitbracht, over de tussentijdse evaluatie van de subsidieregeling PAC, 
is door het college van B en W overgenomen. Het aantal criteria is teruggebracht van vijf naar vier. Het criterium 
‘actualiteit van het aanbod’ is opgenomen in de criteria ‘kwaliteit’ en ‘meerwaarde voor de stad’. Ook is bij het crite-
rium ‘samenwerking’ de bedrijfsmatige samenwerking zwaarder gaan wegen dan de inhoudelijke.

1.4 Aanvragen voor twee of vier (twee keer twee) jaar
De subsidieregeling PAC biedt de mogelijkheid voor vier jaar aan te vragen. Dit kan de aanvrager doen door binnen 
de eerste subsidieperiode van twee jaar eenmalig een aanvraag tot twee jaar verlenging in te dienen. In zo’n geval 
dient de aanvrager wel aantoonbaar te maken dat het activiteitenprogramma alleen realiseerbaar is vanuit een lan-
ger subsidieperspectief. Zo moet de aanvrager aannemelijk maken welke concrete verplichtingen hij noodzakelij-
kerwijs voor langere tijd aan moet gaan om het beoogde programma te kunnen realiseren.

1.5 Commissie Culturele Subsidies
De Commissie Culturele Subsidies is een externe adviescommissie die bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vier 
roulerende leden die niet professioneel zijn gelieerd aan een Arnhemse culturele instelling. Bij de eerste twee PAC-
ronden bestond de commissie uit een onafhankelijk voorzitter, drie roulerende leden die niet professioneel gelieerd 
waren aan een Arnhemse culturele instelling. Eén lid was voorgedragen door Cultuur Netwerk Arnhem en één per-
soon uit het Arnhemse werkveld met als taak beginnende initiatieven (financieel) te ondersteunen, de zogenaamde 
Stroomversneller Cultuur. Deze initiatieven kunnen zich ontwikkelen en uiteindelijk PAC-aanvrager worden. Na de 
tweede ronde is besloten de Stroomversneller Cultuur geen lid meer te laten zijn van de commissie om eventuele 
belangenverstrengeling te voorkomen. Wanneer er tegenwoordig binnen de commissie een vacature ontstaat, 
vindt de selectie van kandidaten plaats door de commissie, aangevuld met een ambtelijk team. Kandidaat-leden 
worden voorgedragen aan het college van B en W. Zie voor de samenstellingen van de commissie in de afgelopen 
subsidieronden bijlage 4. 
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1.6 Werkwijze beoordeling
Alle aanvragen ondergaan een ontvankelijkheidstoets. Aanvragen die niet aan de formele criteria voldoen, worden 
niet-ontvankelijk verklaard en niet in behandeling genomen. Alle overige aanvragen worden allereerst door de 
leden van de commissie onafhankelijk van elkaar schriftelijk beoordeeld. Vervolgens bespreekt de commissie deze 
tijdens haar vergaderbijeenkomsten gezamenlijk en op grond van de in de subsidieregeling PAC vastgestelde crite-
ria, puntentelling en wegingsfactoren. 
De commissie hanteert een kwalitatief-inhoudelijke ‘ondergrens’ op basis van een puntentelling. Deze ondergrens 
is onafhankelijk van het subsidieplafond vastgesteld. Hantering van een ondergrens houdt in dat de commissie 
negatief adviseert over die aanvragen waarvan de beoordeling qua puntentelling onder deze grens valt. Die aanvra-
gen komen niet in aanmerking voor subsidiëring vanwege onvoldoende artistiek-inhoudelijke kwaliteit. Per subsi-
dieronde is de hoogte van de ondergrens door de commissie vastgesteld. 

De puntentelling vormt de basis, maar bij de beoordeling neemt de commissie ook een aantal andere aspecten 
mee, zoals:
• De commissie gaat primair af op de voorliggende plannen, aangevuld met eigen bevindingen uit de praktijk en  
 met informatie van beschikbare websites en sociale mediakanalen van de betreffende instellingen.
• De commissie kijkt bij aanvragers die al eerder een subsidieverzoek hebben ingediend op basis van de PAC  
 regeling of, en zo ja wat de aanvrager met de opmerkingen en aanbevelingen uit de vorige adviesronde(n)  
 heeft gedaan. Ontbreekt in de nieuwe aanvraag reflectie daarop, dan weegt zij dit mee in haar beoordeling.
• Commissieleden die indirecte betrokkenheid hebben bij een aanvraag of een aanvrager, onttrekken zij zich  
 uit de beraadslagingen en onthouden zich van stemming. Bij dergelijke aanvragen bestaat de puntentelling uit  
 het gemiddelde van de scores van de overige leden.

1.7 Adviezen
De beoordelingen en adviezen van de commissie worden schriftelijk uitgewerkt en bij elke ronde gebundeld in een 
adviesrapport voor het college van B en W. Naast de instellingsadviezen bestaat het rapport ook uit een algemeen 
advies met daarin de bevindingen van de commissie, aanbevelingen en reflectie op alle aanvragen, op de PAC-
criteria en op de wijze van beoordeling. 

1.8 Vaststelling
De commissie adviseert over de subsidietoekenning en over de hoogte van het subsidiebedrag aan het college van 
B en W. Het college neemt vervolgens het besluit over de verdeling het PAC-subsidiebudget en stelt deze vast. Hij 
kan daarbij (gemotiveerd) afwijken van het advies van de commissie.
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2.  Drie PAC-subsidieronden 

Op basis van de adviesrapporten van de commissie Culturele Subsidies Arnhem en op basis van de uiteindelijke 
gehonoreerde aanvragen kijkt de gemeente in dit hoofdstuk terug op de drie PAC-subsidieronden en deelt zij haar 
bevindingen. In bijlage 2 zijn statistische gegevens van de drie ronden opgenomen. 

2.1. Aantal aanvragers
In totaal zijn er 128 aanvragen door 81 organisaties ingediend. Hiervan zijn 66 aanvragen gehonoreerd, verspreid 
over 38 organisaties. Van de 128 aanvragen zijn er 14 niet-ontvankelijk verklaard. Ze voldeden niet aan de inrich-
tingseisen van de regeling (geen sluitende begroting, ontbrekende formele documenten, onjuiste rechtspersoon). 

2.2 Soort aanvragers
De diversiteit onder aanvragende organisaties is groot: van artistiek gedreven organisaties, cultureel-maatschap-
pelijke organisaties tot meer faciliterende organisaties. Uit de eerste PAC-ronde 2013-2014 blijkt dat voornamelijk 
instellingen die al een subsidierelatie met de gemeente hadden een aanvraag hebben ingediend 1. 
Bij de tweede PAC-ronde 2015-2016 wordt zichtbaar dat de regeling inmiddels bekendheid geniet en dat tal van 
organisaties, ook degene die niet tot het culturele middenkader behoren, een poging wagen. Er is daarbij vooral 
een toename waarneembaar in het aantal initiatieven dat maatschappelijk van belang is, maar dat niet voldoet aan 
de artistiek-inhoudelijke criteria van de PAC-regeling. Bij de tussentijdse aanpassing van de PAC-regeling in 2015 
zijn wijkinitiatieven en maatschappelijke organisaties nadrukkelijk van de regeling uitgesloten. In de derde ronde 
2017-2018 constateert de gemeente een terugloop van dit soort aanvragen. Het merendeel van aanvragers in deze 
ronde bestaat uit artistiek gedreven organisaties. 

2.3 Subsidierelatie vanuit het voormalig cultuurbeleid
In de eerste PAC-subsidieronde 2013-2014 had 73% de van aanvragers al een subsidierelatie met de gemeente 
Arnhem. In de PAC-ronde 2015-2016 is dit percentage (ijkpunt 2012) gedaald naar 51% en in de PAC-ronde 2017-
2018 naar 39%.
Van de aanvragers die in de eerste PAC-ronde 2013-2014 subsidie toegekend kregen, bestond 90% uit instellingen 
die het jaar ervoor al een subsidierelatie hadden met de gemeente Arnhem. In de PAC-ronde 2015-2016 is dat 50% 
en in de derde PAC-subsidieronde 2017-2018 is dat 40%. 

2.4. Ondergrens 
De commissie werkte in alle drie de PAC-subsidieronden met een kwalitatief-inhoudelijke ondergrens. Deze minima-
le score, die nodig is om voor subsidie in aanmerking te komen, is tijdens de eerste ronde door de commissie ach-
teraf ingesteld. Zij achtte deze noodzakelijk om een minimale artistiek-inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde 
activiteiten te kunnen borgen. In de daarop volgende ronden was vooraf bekend dat de commissie een ondergrens 
zou hanteren. De hoogte van de ondergrens is per ronde vastgesteld. In de eerste ronde lag de grens op een mini-
male gemiddelde score van 5,5. In de laatste twee rondes hanteerde de commissie een 6- als ondergrens.

2.5 Niet gehonoreerde aanvragen
In totaal zijn 62 aanvragen, ingediend door 43 verschillende organisaties, niet gehonoreerd. De aanvragers hiervan 
zijn grofweg in vier categorieën onder te verdelen:
• wijkinitiatieven en maatschappelijke organisaties die niet behoren tot het culturele middenkader;
• culturele organisaties die onvoldoende hoog scoorde op de artistiek-inhoudelijke criteria van de PAC-regeling;
• culturele organisaties die organisatorisch en/of bedrijfsmatig niet voldoen aan het niveau dat verwacht mag  
 worden van het culturele middenkader (veelal organisaties die alleen een bestuur hebben en geen of een
 minimale uitvoerende organisatie); 
• organisaties die opereren als een brancheorganisatie en beperkt publieksactiviteiten organiseren. 

Het merendeel van de culturele organisaties dat uiteindelijk niet voor PAC-subsidie in aanmerking kwam, bestaat 
nog steeds. Sommige organisaties is het gelukt om elders financiering te vinden, variërend van andere gemeente-
lijke subsidies, subsidie bij de provincie Gelderland tot aan landelijke particuliere fondsen en/of landelijke overheids-

1 Er zijn tien  organisaties die alle PAC-ronden voor subsidie in aanmerking kwamen. Negen hiervan hadden in 2012 al een langer lopende 

subsidierelatie met de gemeente. 
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fondsen. Daarnaast constateert de gemeente dat er binnen de culturele sector een algemene tendens bestaat ook 
met minder geld activiteiten toch door te laten gaan. Dit gaat echter veelal ten koste van het eigen honorarium en 
van de arbeidsvoorwaarden van medewerkers. Deze ontwikkeling is ook gesignaleerd in de landelijke discussie over 
‘goed werkgeverschap’ en in het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en 
creatieve sector van de Sociaal Economische Raad en de Raad van Cultuur. De gemeente heeft hierbij niet gekeken 
naar het effect op wijkinitiatieven en op maatschappelijke organisaties die een PAC-subsidie hebben aangevraagd, 
maar niet hebben ontvangen. 

2.6 Nieuwe aanvragers
Het aantal nieuwe aanvragers bij de laatste PAC-ronde is licht gestegen ten opzichte van de eerste PAC-ronde: elf 
ten opzichte van acht. Het aantal gehonoreerde nieuwe aanvragen is sterk gestegen. Bij de eerste ronde werd 22% 
van de nieuwe aanvragen gehonoreerd. In de laatste ronde is dat 72%.Absoluut gezien zijn bij de eerste ronde twee 
en bij de laatste ronde acht nieuwe aanvragen gehonoreerd.

2.7 PAC-budget
Zowel in de PAC-ronde in 2013-2014 als in die van 2015-2016 is er sprake van een onderbesteding van € 147.125 
respectievelijk € 99.000. Deze middelen zijn teruggevloeid naar de algemene cultuurbegroting en op een andere 
manier ingezet voor cultuur in de gemeente Arnhem. Bij de PAC-ronde 2017-2018 is voor het eerst het beschikbare 
PAC-budget uitgegeven. Er is zelfs sprake van een lichte overbesteding van € 12.000. 

Het PAC-budget is in de loop van de jaren verminderd. Bij de eerste ronde was er naar verhouding meer geld 
beschikbaar dan bij de tweede en derde ronde 2.  Hiervoor zijn een aantal oorzaken aan te wijzen: 
• RBT-KAN (UITboulevard, Uit in Arnhem) is op advies van de commissie in 2013 aangewezen als meerjaren 
 voorziening. De aard van de activiteiten; hoofdzakelijk (city)marketing van RBT KAN, waaronder UITBoulevard  
 en de website ‘Uit in Arnhem’ leende zich volgens de commissie niet voor beoordeling op de culturele criteria.  
 In 2014 en 2015 heeft RBT KAN € 25.000 subsidie ontvangen voor de website en € 25.000 voor het 
 organiseren van UITboulevard. Sinds 2016 bestaat UITBoulevard niet meer. Ook ontvangt RBT KAN geen 
 subsidie meer voor de website ‘Uit in Arnhem’. Op de cultuurbegroting is een bedrag van € 25.000 
 gereserveerd voor een evenement dat cultuur in de gemeente Arnhem promoot. 
• Ook het Posttheater is met ingang van 2015 op advies van de commissie een meerjarenvoorziening geworden  
 en ontving vervolgens € 187.405 subsidie. Door de onvermijdelijke hoge vaste lasten van het theater 
 oversteeg de aanvraag volgens de commissie het niveau van een activiteitensubsidie. Zij adviseerde de
  gemeente een andere subsidiegrondslag te zoeken waarbij de commissie opperde het Posttheater op te   
 nemen in de basisinfrastructuur. 

2 De eerste PAC-ronde besloeg een kortere periode, 1,5 jaar, terwijl het bij de tweede en derde ronde om een periode van 2 jaar ging.
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• Theater ’t Hof 3  is, na interventie van de gemeenteraad, per 2016 aangewezen als een meerjarenvoorziening  
 en ontving € 65.000 subsidie. Het theater heeft niet voldaan aan de bijbehorende eis een meerjarenbeleids- 
 plan te maken en heeft aangegeven de subsidierelatie met de gemeente te willen afbouwen. Inmiddels ligt er  
 een collegebesluit om de subsidie af te bouwen 4 naar € 0 in 2019. 

Theatercollectief Moeremans & Sons en Stichting Verborgen Landschap hebben voor 2017 en 2018 een PAC-
subsidie toegekend gekregen van € 20.000 respectievelijk € 32.500 per jaar. Moeremans & Sons stopt per 2018 
met zijn activiteiten, omdat de ideeën over ambities en toekomstplannen binnen het theatercollectief te veel 
uiteenlopen. Het budget van € 20.000 vloeit terug naar de cultuurbegroting. Verborgen Landschap is in 2017 met 
haar activiteiten gestopt. Zij achtte de ontwikkelingen in het gebied van de vliegtuighangar, waar de activiteiten 
zouden plaatsvinden, te gering en had daardoor geen goede basis om invulling te kunnen geven aan het 
activiteitenprogramma. De commissie had niet kunnen voorzien dat deze activiteiten niet door zouden gaan. 
Voor 2017 is een deel van de subsidie van € 32.500 teruggevloeid naar de cultuurbegroting. In 2018 vloeit 
€ 32.500 terug naar de cultuurbegroting 2018 5.  
 

3 Theater het Hof heeft tweemaal een negatief advies van de PAC-commissie ontvangen. Na interventie van de gemeenteraad is voor de PAC-ronde 

2013-2014 besloten om de aanvraag van Theater het Hof alsnog te honoreren. Bij de PAC-ronde 2015-2016 heeft Theater ‘t Hof wederom een 

negatief advies gekregen van de commissie. Na interventie van de gemeenteraad is besloten dat het theater een meerjarenvoorziening zou worden.
4 Door de afbouw van de subsidie van Theater ‘t Hof valt een deel van het geld terug naar de cultuurbegroting. Over de besteding van dit deel gaat 

nog een voorstel naar het college van B en W in relatie tot bezuinigingsopgave die Cultuur met ingang van 2018 heeft. 
5 Over de besteding van de teruggevallen subsidie van Moeremans & Sons en Verborgen Landschap over 2018 gaat nog een voorstel naar het 

college van B en Win relatie tot bezuinigingsopgave die Cultuur met ingang van 2018 heeft.
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3. PAC in relatie tot andere gemeentelijke   

  subsidieregelingen en subsidiegebouw

Organisaties kunnen op grond van diverse gemeentelijke regelingen subsidie aanvragen. In dit hoofdstuk is de PAC-
regeling weergegeven als onderdeel van het Subsidiegebouw Cultuur en in relatie gebracht met andere gemeentelijke 
subsidieregelingen. Aangezien dit een getrapt ‘gebouw’ is, bedoeld om de (door)groei en doorstroming van organisa-
ties mogelijk te maken, is optimale afstemming tussen de PAC-regeling en de andere ‘bouwlagen’ belangrijk. Om goed 
inzicht te krijgen in de onderlinge relaties volgt hier een korte schets van die gelaagdheid. Een volledig overzicht van het 
culturele subsidiegebouw is opgenomen in bijlage 1. 

Subsidiegebouw Cultuur 
• Voor beginnende en nieuwe initiatieven is er de Stroomversneller Cultuur. Dit is een regeling voor kleine bijdragen   
 met een laagdrempelige aanvraagprocedure.
• Voor incidentele projecten kunnen organisaties twee keer per jaar subsidie aanvragen via de regeling Fonds Cultuur. 
• Voor het culturele middenkader is de PAC-regeling in het leven geroepen, bedoeld om activiteiten in een twee- of   
 vierjarig programma te ondersteunen. 
• De meerjarenvoorzieningen zijn organisaties die ofwel een rol spelen in de facilitering en ondersteuning van makers  
 en kunstenaars (SLAK, Huis van Puck, Jacobiberg, Posttheater, Plaatsmaken) ofwel belangrijk zijn voor de 
 (landelijke) profilering van Arnhem als cultuurstad (Oostpool, Generale Oost, Het Gelders Orkest, State of Fashion   
 en Sonsbeek).
• En tot slot zijn er de grotere instellingen, de zogeheten basisvoorzieningen die de gemeente van dusdanig 
 essentieel belang acht voor de stad dat zij tot de basisinfrastructuur behoren, (Kunstbedrijf Arnhem, Bibliotheek,   
 Musis en Stadstheater Arnhem, Museum Arnhem, Luxor Live en Focus Filmtheater).

3.1 Stroomversneller Cultuur
Een deel van de PAC-aanvragers heeft in de opstartfase een bijdrage ontvangen vanuit de Stroomversneller en veelal 
daarna uit Fonds Cultuur. Dit gaat onder meer om de volgende organisaties: Tentstock, Ruimtekoers, Kunstlab Arnhem 
en Muziek bij de Buren. 

3.2 Fonds Cultuur
Ongeveer een derde van de organisaties die in de periode 2012 tot en met 2016 een beroep hebben gedaan op de 
regeling Fonds Cultuur, heeft ook een PAC-subsidie aangevraagd. In sommige gevallen gaat het om dezelfde orga-
nisatie, maar om een ander project. In andere gevallen zijn aanvragen op grond van de PAC-regeling afgewezen en 
hebben organisaties alsnog een subsidieverzoek bij Fonds Cultuur ingediend. Wanneer organisaties een PAC-subsidie 
ontvangen, kunnen zij voor dezelfde activiteiten geen beroep meer doen op de regeling Fonds Cultuur. Er is een aantal 
organisaties dat aanvankelijk via Fonds Cultuur subsidie ontving voor relatief kleine projecten en vervolgens projecten 
heeft kunnen ontwikkelen die later vanuit de PAC- regeling zijn gesubsidieerd. Muziek bij de Buren, Cirque de la Liberté, 
Studio Halfvol (Ruimtekoers), World Streetpainting en Kunst op de Koffie zijn hiervan concrete voorbeelden. In de laatste 
PAC-ronde 2017-2018 zijn vijf van de acht organisaties die voor het eerst PAC-subsidie ontvangen, doorgestroomd van-
uit Fonds Cultuur. 

3.3 Evenementenfonds
De Evenementenfondsregeling is geen onderdeel van het subsidiegebouw cultuur, maar verhoudt zich wel tot culturele 
aanvragers. De regeling richt zich met name op publieksactiviteiten. Artistieke kwaliteit is in deze regeling geen crite-
rium voor subsidietoekenning. Bijna alle festivalorganisaties (Hoogte80, SonsbeekTheater Avenue, Sprookjesfestival, 
Park Open, World Streetpainting, Muziek bij de buren, Ruimtekoers) die in de periode 2012 tot mei 2017 hebben voor 
financiering zowel een beroep gedaan op de PAC-regeling, als op de Evenementenfonds regeling (en ook subsidie ont-
vangen). De redenen dat zij een beroep deden op deze laatste regeling, lopen uiteen van een afwijzing op grond van 
de PAC-regeling, lagere PAC-subsidie ontvangen dan aangevraagd of omdat ze een bijdrage uit de Evenementenfonds 
regeling als aanvullende financiering op hun begroting hadden opgenomen. Belangrijk hierbij op te merken, is dat een 
aantal aanvragers (Hoogte80, SonsbeekTheater Avenue en Park Open) culturele festivals organiseert. Vooral in de laatste 
ronde was de PAC-commissie kritisch over de artistieke kwaliteit van deze festivals. 
Verder zijn er organisaties van kleinere culturele festivals die, nadat hun aanvraag vanuit Fonds Cultuur is afgewezen, een 
beroep doen op de Evenementenfonds regeling. 
Ook komt het voor dat subsidieverzoeken van organisaties, zowel op grond van de PAC-regeling als bij Fonds Cultuur 
zijn afgewezen en de organisaties vervolgens een beroep doen op de Evenementenfonds regeling. In deze gevallen is 
één en dezelfde aanvraag dus in totaal drie maal beoordeeld. 
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3.4 Meerjarenvoorzieningen Cultuur
De afgelopen vijf jaar zijn drie PAC-aanvragers (Posttheater, Theater ‘t Hof en RBT KAN) doorgestroomd als meer-
jarenvoorziening. Twee keer gebeurde dit op advies van de PAC-commissie; één keer op verzoek van de gemeen-
teraad. Organisaties kunnen zichzelf niet voordragen als meerjarenvoorziening. Wanneer organisaties door de 
gemeente zijn aangemerkt als meerjarenvoorzieningen, moeten zij bij de gemeente een vierjarig beleidsplan met 
begroting indienen. Hierin geven zij aan hoe zij zich in die periode willen ontwikkelen. Aanwijzing vindt alleen 
plaats na een positieve inhoudelijke en financiële beoordeling van deze stukken door de gemeente. 

3.5 Basisinfrastructuur Cultuur
Er zijn vanuit de PAC-regeling geen organisaties toegetreden tot de basisinfrastructuur Cultuur. Organisaties kunnen 
hiervoor ook geen verzoek indienen. Zij die door de gemeente aangemerkt zijn als basisvoorziening moeten jaar-
lijks een plan met begroting indienen, waarin de organisaties aangeven hoe zij zich in dat jaar willen ontwikkelen. 
Ook dienen zij een meerjarenbeleidsplan te hebben. Aanwijzing vindt alleen plaats na een positieve inhoudelijke en 
financiële beoordeling van deze stukken door de gemeente. 
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4. Culturele werkveld over de PAC-regeling

Uiteraard hebben we ook het culturele werkveld betrokken bij de evaluatie. Op initiatief van de gemeente zijn er vier 
rondetafelgesprekken gevoerd, opgedeeld in dans en theater, festivals, muziek en als vierde beeldende kunst. Deze 
gesprekken bieden een belangrijk inzicht in de werking van de regeling en in hoe de regeling door organisaties ervaren 
wordt. Alle PAC-aanvragers van de afgelopen drie rondes waren uitgenodigd. Er waren 26 aanwezigen waarvan bekend 
is dat zij bij minimaal 24 organisaties die bij PAC hebben aangevraagd, betrokken zijn (zie bijlage 3 voor de volledige 
deelnemerslijst). De aanwezigen vertegenwoordigden in meerderheid organisaties van wie hun aanvraag is gehono-
reerd.. In vervolg op de vier rondetafelgesprekken is met drie instellingen (KunstLab Arnhem, Ontwerp Platform Arnhem 
en het Nationaal Jeugd Orkest) afzonderlijk doorgepraat over de regeling. 

4.1 Aanvraagprocedure en aanvraagformulier
• Een groot deel van het werkveld ziet verbeteringsmogelijkheden voor de aanvraagprocedure. Zo is het bijvoorbeeld  
 nu niet mogelijk om bij het online invullen het aanvraagformulier tussentijds op te slaan. Daarnaast hebben 
 aanvragers het gevoel dezelfde vragen meerdere keren te moeten beantwoorden. Beeldende kunstorganisaties   
 geven aan dat het aanvraagformulier meer is toegespitst op podiumkunsten.
• Organisaties die geen of een minimale uitvoerende capaciteit hebben, ervaren de aanvraagprocedure voor de 
 PAC-regeling als veeleisend. 

4.2 Werken met een externe commissie
• Het werkveld ervaart het werken met een externe commissie als positief. Deze werkwijze heeft de voorkeur boven   
 een ambtelijke beoordeling van de aanvragen. 
• Het merendeel van organisaties ervaart de beoordeling van de commissie als duidelijk en verhelderend; een aantal   
 organisaties ervaart dat in mindere mate. 
• Er is bij een klein aantal organisaties kritiek op het feit dat zij in de laatste ronde niet het volledige aangevraagde
  bedrag hebben ontvangen. De organisaties missen met name een goede onderbouwing hiervoor. Zo heeft de 
 commissie minder geld gegeven aan een aantal festivals, omdat zij volgens de commissie te weinig artistiek hoog  
 waardig programmeren. De festivalorganisaties geven aan dat ze het met minder middelen moeilijker vinden om te  
 investeren in het programma en daarmee in de artistieke kwaliteit. 
• Een aantal organisaties geeft aan dat zij liever ziet dat de commissie een expliciete keuze maakt: wel of geen subsi  
 die vanuit PAC. 
• Ook heeft een aantal festivalorganisaties het idee dat de commissieleden de festivals niet bezoeken en de
  beoordeling vooral plaatsvindt op basis van de ingediende stukken. 

4.3 Relatie met andere gemeentelijke fondsen
• Alle festivalorganisaties die minder subsidie uit het PAC-budget hebben ontvangen dan aangevraagd, geven aan   
 dat zij vervolgens op grond van de Evenementenfondsregeling subsidie aangevraagd hebben. Deze aanvragen zijn  
 ook gehonoreerd. De Evenementenfondsregeling heeft andere beoordelingscriteria, waarvan de aanvragers 
 aangeven dat deze niet helder zijn. 
• Organisatoren zien liever één loket dan dat zij bij iedere regeling afzonderlijk een aanvraag moeten indienen. 

4.4 Contact met commissie - ondersteuning
• De behoefte aan vooraf contact met de commissie en /of gemeente is voor organisaties verschillend. Een deel van
  het werkveld wil graag vooraf in dialoog treden met de gemeente en/of de commissie over bijvoorbeeld de manier  
 waarop er naar de aanvragen gekeken wordt en heeft behoefte om vragen te kunnen stellen rondom de criteria. In  
 de regel organiseert de gemeente vooraf informatiebijeenkomsten. Organisaties geven aan dat ze de voorkeur
  geven aan bespreking van inhoudelijke aspecten boven de technische aspecten van de aanvraagprocedure (hoe   
 werkt het aanvraagformulier et cetera). 
• Bij de aanwezige organisaties op het gebied van festivals en beeldende kunst is er meer behoefte vooraf het gesprek  
 aan te gaan dan bij organisaties op het gebied van theater en dans. Bij festivals lijkt dit verklaarbaar, omdat de 
 commissie zich herhaaldelijk kritisch over een aantal festivals heeft uitgelaten. Daardoor kan er meer behoefte zijn   
 ontstaan aan duidelijkheid vooraf. In de muzieksector is er een wisselend beeld, daar waar het gaat om de behoefte  
 vooraf een gesprek aan te gaan met de gemeente en/of commissie. 
• Ook is gesproken over voortgangsgesprekken tussen de instellingen en de gemeente gedurende de uitvoering van  
 de activiteitenprogramma’s. Er is behoefte aan een gemeente als gesprekspartner met wie in dialoog gekeken kan   
 worden hoe de activiteiten de meeste impact kunnen hebben.
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4.5 Openbaarheid van de adviezen
Alle adviezen van de commissie zijn openbaar te raadplegen via de gemeentelijke website. Het werkveld vindt trans-
parantie vanzelfsprekend, omdat er sprake is van financiering door gemeenschapsgeld. 

4.6 Pluriformiteit van het aanbod
Het werkveld geeft aan het belangrijker te vinden dat de subsidie naar uiteenlopende kunstdisciplines gaat, zodat er 
een veelzijdig aanbod is in de stad.

4.7 Criteria PAC-regeling
• Aanvragers worden beoordeeld op de criteria kwaliteit, meerwaarde voor de stad (waaronder publieksbereik),  
 cultureel ondernemerschap en samenwerking. Deze criteria worden in het algemeen als onveranderd relevant  
 ervaren. Festivalorganisaties ervaren de criteria echter als onduidelijk en pleiten voor criteria per discipline. 
• Cultureel ondernemerschap is aan verandering onderhevig. Dit criterium zou niet puur over het financiële  
 aspect van ondernemen moeten gaan. Samenwerking en cultureel ondernemerschap worden gezien als zaken  
 die dicht bij elkaar liggen. 
• In het kader van samenwerking geven de aanvragers aan dat het moeilijker is geworden om samen te werken  
 met een deel van de culturele basisvoorzieningen, omdat zij hogere tarieven voor zaalhuur vragen dan men  
 vanuit het verleden gewend is. Het werkveld pleit voorafspraken tussen de gemeente met podia verhuurders  
 over samenwerking met het cultureel middenkader en over goedkopere tarieven voor zaalhuur. 

4.8 Stabiliteit en meerjarige financiering
De PAC-regeling biedt organisaties de mogelijkheid voor twee of vier jaar aan te vragen. Het werkveld geeft aan 
dat voor startende organisaties een tweejarige financiering stabiliteit en een goede impuls aan ontwikkeling geeft. 
Organisaties die al langer actief zijn, die ver vooruit afspraken moeten maken en die onder meer vast personeel in 
dienst hebben, ervaren een tweejarige financiering als relatief kort. Zij geven aan dat voor hen de vierjarige PAC-
financiering een uitkomst kan bieden. 

4.9 Doorstroming
De subsidieregeling PAC is bedoeld om zowel ruimte te geven aan nieuwe initiatieven als aan bestaande instel-
lingen om door te groeien. Hiermee wordt doorstroming en vernieuwing binnen de culturele sector en binnen de 
kunsten zelf bevorderd. Sommige organisaties ervaren dat alles wat niet nieuw is geen kans maakt bij PAC. Andere 
ervaren dat vooral bestaande organisaties profiteren van de PAC-regeling. Wel onderschrijft het werkveld dat de 
PAC-regeling ruimte biedt voor vernieuwing en experiment binnen bestaande activiteitenprogramma’s. Ook ziet 
het dat er doorgaans sprake is van doorstroming. Wel is de vraag gesteld waar organisaties, zoals OPA en Platform 
Beeldende Kunst Arnhem, die zich minder focussen op productie en presentatie en meer een platformfunctie heb-
ben, terecht kunnen. Nieuwe aanvragers geven aan dat de ontvangen subsidie bijdraagt aan de ontwikkeling van 
nieuwe programma’s. Ook podiumkunstorganisaties die al in 2012 subsidie ontvingen vanuit cultuur en nu nog 
steeds vanuit de regeling PAC, geven aan dat zij zowel professioneel, organisatorisch als artistiek een wezenlijke 
ontwikkeling hebben doorgemaakt, doordat zij meer financiële middelen tot hun beschikking hebben. Theater- en 
dansorganisaties geven aan dat er in de afgelopen vijf jaar in Arnhem een sterk cultureel middenkader is ontstaan 
waar zij trots op zijn. 

4.10 Afstemming met andere niet-gemeentelijke fondsen
Vanuit het werkveld wordt de vraag gesteld of de gemeente de regeling, en met name de sluitingstermijn voor het 
indienen van aanvragen, beter kan afstemmen met de provincie Gelderland en/of een aantal landelijke fondsen, 
zoals het Fonds Podiumkunsten. Ook is voorgesteld een convenant af te sluiten met de provincie om te bewerkstelli-
gen dat organisaties die vanuit de PAC-regeling ondersteund worden, ook bij de provincie Gelderland voor subsidie 
in aanmerking komen. 
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5. Bevindingen van de commissie

De commissie heeft gedurende de drie PAC-ronden (2013-2014, 2015-2016 en 2017-2018) een aantal zaken geconsta-
teerd dat van invloed is op de werking van de regeling. Deze zijn te lezen in de drie adviesrapporten van de commissie. 
De bevindingen uit de eerste twee PAC-ronden hebben in 2015 geleid tot aanpassingen van de subsidieregeling PAC. 
De bevindingen in dit hoofdstuk komen uit het PAC-adviesrapport 2017-2018 en zijn aangevuld met praktijkobservaties 
van de commissie, informatie uit de rondetafelgesprekken met het werkveld en uit intern ambtelijk overleg. Daarnaast 
reflecteerde commissie in een afzonderlijke bijeenkomst op de regeling. 

5.1 Aanvraagformulier en aanvraagprocedure
De kwaliteit van de aanvragen ervaart de commissie als sterk wisselend. Geroutineerde aanvragers bij landelijke 
fondsen, zoals het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie, kunnen goed uit de voeten met de PAC-
aanvraagprocedure, met het formulier en met de inrichtingseisen. Voor de andere aanvragers geldt dat in mindere 
mate. 

Verder ziet de commissie, met name bij aanvragers uit de discipline beeldende kunst en vormgeving, een worsteling met 
het verwoorden van hun inhoudelijke doelstellingen. Aanvragers voor multidisciplinaire activiteiten blijken nogal eens 
moeite te hebben hun programma te concretiseren. In hun aanvragen grijpen veel disciplines in elkaar, maar wat deze 
kruisbestuivingen daadwerkelijk gaan opleveren, komt niet altijd goed uit de verf.
De commissie adviseert de gebruiksvriendelijkheid van het aanvraagformulier voor alle mogelijke disciplines, en in het 
bijzonder voor multidisciplinaire activiteiten, te verbeteren. 
De commissie is van mening dat de formele toetsing op ontvankelijkheid ambtelijk scherper kan. Nu komt het voor dat 
aanvragen die niet aan alle formele eisen voldoen toch bij de commissie terecht komen ter beoordeling. 

5.2 Tussentijdse beoordelingen
Aanvragers die subsidie hebben ontvangen en daarna hun plannen aanpassen, hebben de verplichting om tussentijdse 
afwijkingen te melden. De commissie beoordeelt die aanvragen opnieuw. Daar waar het om wijzigingen in de begroting 
gaat, leggen aanvragers de nieuwe begroting meestal niet naast de oude begroting. Bij aanpassing van het activiteiten-
programma geeft de aanvrager vaak niet helder aan welke andere inhoudelijke keuzes gemaakt zijn en welke gevolgen 
dat heeft voor de activiteiten en/of bereik. Het kost de commissie hierdoor veel tijd om haar mening te kunnen vormen 
over de aanpassingen. Heldere richtlijnen voor aanvragers hoe ze wijzigingen moeten aanleveren, kunnen ervoor zorgen 
dat dit minder tijd kost.

5.3 Aanvragen voor twee of vier (twee keer twee) jaar
De subsidieregeling PAC biedt de mogelijkheid om binnen de eerste subsidieperiode van twee jaar eenmalig een aan-
vraag tot twee jaar verlenging te doen. De aanvrager dient dan wel aantoonbaar te maken dat hij het activiteitenpro-
gramma alleen kan realiseren vanuit een langer subsidieperspectief. Zo moet de aanvrager kunnen aantonen welke 
noodzakelijke en concrete verplichtingen hij aan moet gaan om het beoogde programma te kunnen realiseren.
In totaal opteerden in de ronde 2017-2018 vier aanvragers voor deze mogelijkheid, tegen dertien in de ronde ervoor. 
In 2015-2016 is één aanvraag (Locatie Spatie) voor vier jaar gehonoreerd en bij de laatste ronde zijn twee aanvragen 
(orkest de ereprijs en Jens van Daele) voor vier jaar gehonoreerd. Hoewel de commissie onderkent dat culturele instel-
lingen behoefte hebben aan een zekere, meerjarige basis, meent ze dat met verlenging spaarzaam moet worden 
omgesprongen. Deze kan leiden tot het dichtslibben van de regeling. Tegelijkertijd is de PAC-aanvraag geen einddoel 
voor veel organisaties. Op het gebied van de podiumkunsten is buiten de landelijke culturele basisinfrastructuur de 
meerjarige (vier jaar) activiteitenfinanciering van het Fonds Podiumkunsten het hoogst haalbare. Zowel vanuit artistiek 
als beleidsoogpunt is het streven zoveel mogelijk Arnhemse organisaties hiervoor in aanmerking te laten komen. Indien 
Arnhemse organisaties daarin slagen dan is het wenselijk dat ook de gemeente deze organisaties meerjarig ondersteunt. 
Het is daarom, los van de PAC-regeling, aan te bevelen dat de gemeente hier rekening mee houdt. 

5.5 Publieksvisie
Organisaties hebben niet altijd een even heldere visie op publieksontwikkeling en -strategieën. Wanneer organisaties dit 
scherper in het vizier hebben, zijn zij beter in staat hun doelgroep te bereiken en het cultuurbereik en -participatie te ver-
breden. In de praktijk ziet de commissie te vaak dat organisaties zich op een algemeen breed publiek richten en/of niet 
specifiek de eigen doelgroep beschrijven. 
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5.6 Artistieke kwaliteit versus publieksevenementen
Artistieke kwaliteit is als belangrijkste criterium leidend voor de PAC-regeling. Dit roept bij de commissie de vraag op 
hoe om te gaan met publieksevenementen die niet artistiek gedreven zijn. De niet artistiek gedreven evenementen 
hebben geen puur artistiek doel of streven niet naar ontwikkeling in die richting. Datzelfde geldt voor initiatiefne-
mers die kunst instrumenteel inzetten voor maatschappelijke doelen. De veranderingen die zich in de afgelopen 
jaren in en rond de cultuursector voltrokken, vergroten dit dilemma. Van makers en instellingen wordt gevraagd 
zich nadrukkelijker tot hun omgeving en een breed publiek te verhouden en de omgeving vraagt steeds nadrukkelij-
ker om een verbinding van kunst en cultuur met andere domeinen. Hoewel hierin volgens de commissie ook kansen 
liggen, zowel voor maatschappelijk draagvlak als voor financiering, wringen deze ontwikkelingen met een artistieke 
doelstelling (en soms ook met de artistieke kwaliteit). De regeling lijkt hier niet op toegerust. Het roept bij de com-
missie de vraag op welke ambities de gemeente Arnhem heeft op dit gebied en hoe de afstemming met andere 
gemeentelijke regelingen plaatsvindt, zoals met de Evenementenfondsregeling. 

5.7 Beoordelingscriteria 
De commissie is van mening dat de meeste beoordelingscriteria van de PAC-regeling nog actueel zijn. Tegelijkertijd 
adviseert de commissie de gemeente voor de nieuwe PAC-ronde opnieuw naar de criteria te kijken en deze waar 
nodig aan te scherpen of aan te vullen. 

5.8 Monitoring activiteiten
De commissie monitort activiteiten door ze te bezoeken en vast te leggen in een korte notitie. De commissie maakt 
haar bezoek niet kenbaar om zo de activiteiten zo vrij mogelijk te kunnen monitoren. De commissie ziet graag een 
verplichting bij aanvragers de commissie te informeren over wanneer gesubsidieerde activiteiten plaatsvinden. Een 
deel van de aanvragers beschouwt dit overigens al vanzelfsprekend. Hoewel de commissie nog niet werkt met een 
bezoekrooster of met een onderlinge verdeling van wie welke activiteiten bijwoont, is zij wel voorstander van deze 
werkwijze en van afstemming van haar bevindingen met het ambtelijk apparaat.

5.9 Advies van de commissie
De commissie is van mening dat zij met het werkveld en met de gemeente een gezamenlijk doel heeft: in Arnhem te 
zorgen voor een rijk cultureel klimaat op hoog niveau. .De commissie heeft als taak kritisch naar de PAC-aanvragen 
te kijken. Zij beoogt dat aanvragers reflecteren op hun eigen activiteiten, keuzes en handelen en hen uit te dagen de 
activiteiten artistiek, organisatorisch en/of bedrijfsmatig waar mogelijk te verbeteren. De commissie realiseert zich 
dat wie kritiek geeft, ook kritiek ontvangt. Een groot deel van het werkveld neemt de kritiek van de commissie ech-
ter ter harte, en vindt dat deze bijdraagt aan de (artistieke) ontwikkeling van de culturele sector. 

5.10 Contact tussen commissie en werkveld
De commissie is een voorstander van meer contact met (potentiële) aanvragers. Uit gesprekken met het werkveld 
constateert zij een wederzijdse behoefte aan meer contact. Wanneer de gemeente bij de nieuwe aanvraagronde 
informatiebijeenkomsten voor het werkveld gaat organiseren, ziet de commissie hierin ook een rol voor zichzelf 
weggelegd, namelijk uitleg geven over haar beoordelingswijze en het gesprek daarover aangaan met het werkveld. 
Ook wil de commissie de mogelijkheid hebben aanvragers tijdens de aanvraagprocedure uit te nodigen hun plan 
mondeling toe te lichten. 

5.11 PAC-budget
De commissie constateert dat het beschikbare budget iedere volgende PAC-ronde is afgenomen en er dus steeds 
minder financiële middelen beschikbaar zijn voor het culturele middenkader. PAC-gelden zijn incidentele subsi-
diegelden. Daardoor kan bij de gemeente de neiging bestaan hier eerder op te bezuiniging. Dit heeft een nadelig 
effect op zowel het culturele middenkader als op de gewenste doorstroming, zoals de gemeente met Stroom 
beoogt. De commissie adviseert daarom ook niet verder te korten op het PAC-budget. 
Daarnaast is de commissie van mening dat wanneer een aanvrager de PAC-subsidie niet besteed, bijvoorbeeld 
omdat activiteiten niet doorgaan, het haar verantwoordelijkheid is een advies te geven aan de gemeente over de 
besteding van die vrijgekomen middelen.

5.12 Sectoranalyses
De commissie heeft meerdere malen adviezen gegeven die raken aan een sectoranalyse of die dat zijn, zoals het 
advies om een festivalintendant aan te stellen en het advies een sectoranalyse beeldende kunst uit te voeren. Een 
sectoranalyse is een inventarisatie en analyse van de culturele sector op dat moment. Daarbij wordt gekeken naar 
ontwikkelingen en leemtes in het culturele aanbod en sterktes, zwaktes, bedreigingen en kansen van de sector wor-
den geanalyseerd. De analyse kan zich zowel breed richten op de totale culturele sector als meer specifiek op een 
bepaalde kunstdiscipline of culturele presentatievorm, een festival bijvoorbeeld. De sectoranalyse beeldende kunst 
wordt op dit moment uitgevoerd. Sectoranalyses vinden in Arnhem ad-hoc plaats. De commissie is voorstander van 
een cyclus waarin sectoranalyses plaatsvinden in Arnhem. Deze analyses kunnen grotendeels door de gemeente zelf 
uitgevoerd worden. 
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5.13 Fair Practice Code en goed werkgeverschap
De commissie vraagt extra aandacht voor goed werkgeverschap. Met name veel (maar niet alleen) kleine organisaties 
binnen de kunst- en cultuursector hanteren geen CAO en hebben slechte arbeidsvoorwaarden voor zowel hun eigen 
medewerkers als de kunstenaars met wie zij samenwerken. De Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur 
(RvC) spreken in hun gezamenlijk advies aan de overheid van uitholling van de culturele sector. Zij geven aan dat er flink 
wat maatregelen genomen moeten worden om de positie van werkenden en werk- en opdrachtgevers in de cultuursec-
tor te verbeteren. Anders dreigt een deel van de kunst- en cultuursector in Nederland af te sterven. Landelijk is onlangs 
de Fair Practice Code gepresenteerd dat een kader biedt om loon naar werk in de culturele en creatieve sector mogelijk 
te maken. Dat is nodig voor een gezonde en toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk. Specifiek voor de 
beeldende kunst is eerder dit jaar de richtlijn kunstenaarshonoraria ingevoerd met als doel eerlijke betaling van de kun-
stenaar. Als onderdeel van de culturele ambities van Arnhem behoort ook een culturele sector met een gezond werkkli-
maat. De commissie heeft als ambitie over vier jaar goed werkgeverschap een vanzelfsprekendheid te laten zijn binnen 
het Arnhemse culturele werkveld. Daar ligt zowel een verantwoordelijkheid voor de sector zelf als voor de gemeente. Bij 
gelijkblijvende financiering heeft deze transitie gevolgen voor het culturele aanbod in de stad. Goed werkgeverschap 
zorgt ervoor dat de kosten van (project)activiteiten stijgen. Indien de cultuursubsidies niet evenredig stijgen kunnen 
minder activiteiten gesubsidieerd worden. De commissie adviseert om goed werkgeverschap mee te laten wegen in de 
beoordelingscriteria van PAC met de Fair Practice Code als leidraad. 

Ook adviseert de commissie de gemeente extra geld beschikbaar te stellen om de transitie naar goed werkgeverschap 
binnen de culturele sector mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door tijdelijk extra subsidie beschikbaar te stellen aan 
organisaties die nog niet met een cao werken, maar deze wel gaan invoeren. Of door tijdelijk extra subsidie te verstrek-
ken aan organisaties die de richtlijn kunstenaarshonoraria toepassen. Voorwaarde voor additionele financiering is dat 
organisaties daadwerkelijk een duurzame verandering realiseren als het gaat om het verbeteren van de arbeidsomstan-
digheden. 

5.14 Internationalisering
De commissie ziet Arnhem als het centrum tussen het Ruhrgebied en de Randstad. De stad heeft vanwege haar ligging 
potentie als het om internationalisering gaat. Het gaat hier niet alleen om grensoverschrijdende samenwerking maar 
ook om internationaal publieksbereik. De aanwezigheid van ArtEZ met haar internationale studenten kan ook de inter-
nationalisering versterken. In de praktijk, een aantal (beeldende kunst)initiatieven uitgezonderd, wordt er nog weinig 
grensoverschrijdend samengewerkt. De commissie ziet deze kans graag meer benut.

5.15 PAC-regeling als middel
De commissie benadrukt dat de subsidieregeling PAC een regeling is om te koesteren. De regeling geeft mogelijkheden 
aan organisaties zich te ontwikkelen tot een dusdanig hoog niveau dat zij op termijn in aanmerking kunnen komen voor 
landelijke meerjarenfinanciering. Er zijn in Nederland weinig steden die een soortgelijke regeling hebben. Arnhem laat 
zien dat zij wil investeren in cultuur en in het culturele klimaat in de stad. 
Tegelijkertijd ziet de commissie dat er een risico is tot uitholling van het PAC-budget doordat gemeenten vaak als eerste 
bezuinigen op dergelijke incidentele subsidies. Het advies is nadrukkelijk om de regeling in stand te houden en het bud-
get niet te verlagen. 
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6.  Interne analyse 

In dit hoofdstuk zijn de bevindingen te lezen van de interne analyse van de werking van de regeling. In het afslui-
tende hoofdstuk 7 worden de vervolgacties in beeld gebracht die nodig zijn om de regeling verder te verbeteren.

6.1 Aanvraagformulier, aanvraagprocedure, evaluatie en verslaglegging
De gemeente hanteert criteria voor wat organisaties moeten aanleveren, maar organisaties zijn vrij in hoe zij hun 
begroting en projectplan opbouwen. Dit zorgt er voor dat de informatie die aanvragers indienen niet altijd even 
makkelijk met elkaar te vergelijken is. 

Het online aanvraagformulier en de aanvraagprocedure van de PAC-regeling zijn minder gebruiksvriendelijk dan de 
aanvraagformulieren en aanvraagprocedures van landelijke overheidsfondsen en particuliere fondsen. Dit heeft te 
maken met ICT-keuzes van de gemeente waardoor bepaalde applicaties online niet gerealiseerd kunnen worden. 

Van organisaties die PAC-subsidie ontvangen, vraagt de gemeente jaarlijks een verantwoording. Deze moet aan een 
aantal algemene eisen voldoen. Meerdere aanvragers sturen echter geen PAC-evaluatie op, maar een jaarverslag 
met een jaarrekening. Ook dienen ze geen specifieke projectbegrotingen in, maar hun volledige jaarrekeningen. 
Volgens de eisen van de gemeente mogen zij dit ook doen. De evaluaties zijn daardoor vooral algemeen en minder 
specifiek op de doelen vanuit het Arnhemse cultuurbeleid gericht. Bij organisaties die meerdere activiteiten uitvoe-
ren, is uit de begroting niet altijd direct af te leiden wat de gemeente wel of niet heeft gefinancierd vanuit het PAC-
budget. Organisaties die ook buiten Arnhem activiteiten uitvoeren, sturen niet altijd een helder overzicht mee van 
activiteiten die vanuit de PAC-regeling in Arnhem zijn uitgevoerd en hoeveel bezoekers daar bijvoorbeeld op af zijn 
gekomen. Daarnaast meet niet elke organisatie haar bereikcijfers even goed of ontbreekt uitleg wanneer de cijfers 
lager uitvallen. 

De kwaliteit van verslaglegging en aangeleverde informatie door aanvragers is sterk wisselend. Om tot vaststelling 
over te kunnen gaan, moet de gemeente regelmatig aanvullende vragen aan het werkveld stellen, dat de nodige 
tijd kost. Efficiencyverbetering is mogelijk en wenselijk. 

6.2 Subsidiabele kosten
De huidige PAC-regeling geeft aan dat maximaal 75% van de totale begroting subsidiabel is. In de praktijk blijkt dat 
organisaties zelden meer dan 50% van hun begroting aan subsidie vragen bij de gemeente. In diverse begrotingen 
zijn kosten in natura opgevoerd of kosten waarvoor PAC-subsidie niet is bedoeld, zoals inkoop horeca. In de huidige 
regeling zijn de subsidiabele kosten, en welke kosten uitgesloten zijn van subsidie, niet helder gedefinieerd.
 
6.3 Monitoring activiteiten door commissie
Hoewel commissieleden en bestuursadviseurs cultuur regelmatig vanuit de PAC-regeling gesubsidieerde activiteiten 
bezoeken, is dit voor het werkveld niet altijd even duidelijk. Een strakker en transparanter georganiseerde 
monitoring is wenselijk.

6.4 Afhankelijkheid van PAC-subsidie
Met name nieuwe PAC-aanvragers laten een beperkte afhankelijkheid van de PAC-subsidie zien. Dit zijn veelal orga-
nisaties die meerdere activiteiten organiseren, waarbij de PAC-subsidie gebruikt wordt voor één van de projecten. 
Wanneer zij geen subsidie ontvangen voor een specifiek programma verdwijnt waarschijnlijk de activiteit, maar de 
organisatie blijft bestaan en gaat andere activiteiten organiseren. 
 
Voor veel PAC-aanvragers van het eerste uur is de PAC-subsidie een wezenlijk onderdeel van de jaarlijkse exploitatie 
geworden. Zonder deze subsidie staat het voortbestaan van deze organisaties al snel op het spel of noodzaakt ze 
tot drastisch ingrijpen in hun organisatiestructuur. Organisatie en gesubsidieerde activiteit vallen hier vaak samen. 
Dezelfde subsidieafhankelijkheid is ook terug te zien bij veel BIS-instellingen, die zonder de landelijke BIS-subsidie 
niet of nauwelijks kunnen voortbestaan. 
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6.5 Vernieuwing binnen bestaande activiteiten
Vernieuwing binnen bestaande activiteiten is zichtbaar bij diverse podiumkunstorganisaties, zoals orkest de Ereprijs en 
Jens van Daele. Zij hebben veelal een beproefd concept of manier van werken, maar schuwen het niet om daarbinnen 
vernieuwend en actueel te blijven. De PAC-regeling wil niet alleen kansen geven aan nieuwe initiatieven, maar ook graag 
bestaande organisaties de mogelijkheid bieden actueel te blijven en zichzelf te vernieuwen. Uit de evaluatie van alle drie 
de PAC-ronden blijkt dat de commissie vooral kritisch is op organisaties die in hun nieuwe aanvraag te weinig met eer-
dere adviezen van de commissie doen.

6.6 Subsidiegebouw
Bij het vaststellen van de Cultuurnota Stroom in 2012 is ook een aantal basisvoorzieningen en meerjarenvoorzieningen 
aangewezen. In de aanwijzing van deze gesubsidieerde voorzieningen vinden niet tot nauwelijks wijzigingen plaats. 
Vaak gaat een heroverweging of een organisatie tot de basisinfrastructuur behoort gepaard met een beleidsverandering 
of een bezuinigingstaakstelling binnen de gemeente. Momenteel vindt er geen vierjaarlijkse afweging plaats of een 
organisatie binnen de basisinfrastructuur moet blijven. De PAC-regeling is in het leven geroepen om te zorgen voor 
doorstroming bij het culturele middenkader; niet om doorstroming te realiseren naar de meerjarenvoorzieningen of 
basisinfrastructuur. Tegelijkertijd bestaat er bij een aantal organisaties wel de behoefte om aangemerkt te worden als 
meerjarenvoorziening. Op dit moment ontbreekt een goede evaluatiesystematiek van de bestaande meerjarenvoorzie-
ningen. Er zijn steden in Nederland (onder andere Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven) waar elke vier jaar alle cultu-
rele organisaties opnieuw een aanvraag moeten indienen om als meerjarenvoorziening of culturele basisvoorziening 
aangemerkt te kunnen worden. 

6.7 Succes bij andere fondsen
De provincie Gelderland heeft in de periode 2014 tot en met 2016 uitvoering gegeven aan de Subsidieregeling 
Meerjarenprogramma’s Gelderland 2012. De eerste tender van deze regeling was in 2013. Van de 38 organisaties waar-
van de aanvraag gehonoreerd is tijdens de drie PAC-ronden, kregen 16 aanvragers in de periode 2014 tot en met 2016 
ook één of meerdere malen subsidie van de provincie Gelderland. Het gaat hier om bijna de helft van de gehonoreerde 
PAC-aanvragers. Uit de eerste ronde van de nieuwe subsidieregeling van de Provincie Gelderland in 2017 komt een 
zelfde beeld naar voren. Landelijk hebben drie PAC-aanvragers een positief advies ontvangen voor meerjarige financie-
ring van het Fonds Podiumkunsten. Daarnaast is er ook een aantal organisaties dat geen PAC-subsidie ontving bij PAC, 
maar wel is gesubsidieerd door de Provincie Gelderland en andersom. Alle subsidieregelingen (PAC-regeling, Fonds 
Podiumkunsten, Provincie Gelderland) werken onafhankelijk van elkaar en allen met een externe commissie. Gezien de 
grote overlap tussen gehonoreerde PAC-aanvragen en de door de Provincie Gelderland gesubsidieerde projecten is het 
raadzaam te onderzoeken waar afstemming mogelijk is. 

6.8 Onderlinge afstemming gemeentelijke regelingen
Een aantal festivalorganisaties heeft de afgelopen jaren minder PAC-subsidie gekregen dan dat ze als organisatie had-
den aangevraagd, omdat de commissie kritisch was over de artistieke kwaliteit. Het niet toegekende bedrag werd 
vervolgens via de regeling Evenementenfonds alsnog gesubsidieerd. Het betekent dat deze aanvragen tweemaal beoor-
deeld zijn. Vanuit de gemeente is heel goed navolgbaar dat een festival artistiek-inhoudelijk gezien niet voldoet aan 
de PAC-criteria, maar het alsnog subsidie ontvangt, omdat het als publieksevenement een meerwaarde voor de stad 
biedt. Zowel voor de gemeente als voor de aanvrager is het tweemaal beoordelen van een aanvraag bij verschillende 
regelingen niet effectief en onnodig tijdrovend. Tot voor kort was er slechts beperkt afstemming tussen de regelingen 
PAC en Evenementenfondsregeling. Ook is de wijze van beoordeling bij de PAC-regeling (door een externe commis-
sie met een punten beoordelingssysteem waarin aanvragen tegenover elkaar afgewogen worden) anders dan bij de 
Evenementenfonds regeling (zonder externe commissie, volgens het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt en 
zonder puntensysteem). Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad toegezegd dat zij de 
evenementenregeling gaat vernieuwen. 

6.9 Werken met een externe commissie
Het werken met een externe commissie beschouwt het werkveld als positief, omdat de beoordeling daardoor plaats-
vindt op basis van kennis en expertise van mensen die zelf uit het werkveld komen. De commissieleden hebben geen 
direct belang bij Arnhemse aanvragers, maar zij hebben wel zicht op het Arnhemse culturele werkveld. Daarnaast zijn de 
leden op de hoogte van landelijke culturele ontwikkelingen. 
De zorgvuldige beoordeling van de externe commissie is waardevol, maar ook tijdrovend. Dit geldt vooral voor het 
uitwerken van de instellingsadviezen. Een beleidsadviseur Cultuur functioneert als secretaris voor de commissie. Hij 
heeft gedurende de adviesperiode een piekbelasting en daardoor weinig tot geen tijd beschikbaar voor andere zaken. 
Aangezien de betreffende beleidsadviseur ook verantwoordelijk is voor afstemming met meerdere culturele organisaties 
binnen de gemeente Arnhem is volledige inzetbaarheid van hem over een periode van een paar maanden voor de PAC-
regeling niet wenselijk. 
Het college van burgemeester en wethouders neemt in de regel de adviezen van de commissie ongewijzigd over. Indien 
het besluit van het college van burgemeester en wethouders afwijkt van het advies dan is het van belang dat dit gemoti-
veerd gebeurt, zodat deze keuze voor iedereen navolgbaar is.
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7.  Conclusies en vervolgacties 

In dit afsluitende hoofdstuk volgen de conclusies die zowel op basis van statistisch onderzoek zijn getrokken als op 
basis van de bevindingen van de commissie, van de gemeente en de feedback uit het werkveld. Hierin is een onder-
scheid gemaakt tussen conclusies waaraan concrete vervolgacties zijn gekoppeld en conclusies die nader onderzoek 
vragen. 

Conclusies met concrete vervolgacties

7.1 Doelstellingen Stroom - PAC
De activiteiten die vanuit de subsidieregeling PAC-regeling gefinancierd zijn, dragen in grote mate bij aan de profi-
lering van het Arnhemse culturele klimaat. Ook buiten de eigen stadsgrenzen is dit effect waarneembaar. De afge-
lopen vijf jaar is doorstroming en vernieuwing binnen de culturele sector gerealiseerd. Dat is echter geen eindpunt 
en ook geen vanzelfsprekendheid, maar een continu proces waaraan de PAC-subsidieregeling een bijdrage levert. 
Deze regeling is voor de gemeente effectief geweest en heeft bijgedragen aan het verwezenlijken van de gestelde 
doelen van de kadernota Stroom. De inzet van Stroom, met de PAC-regeling als één van de uitvoeringsinstrument, 
is: verbreding van cultuurbereik en -participatie, versterken van de culturele ketens en verdere profilering en vitalise-
ring van het culturele klimaat. Dit beleid bevordert de doorstroming en vernieuwing binnen de culturele sector en 
bouwt zo de positie van Arnhem als cultuurstad verder uit.

De statistieken laten zien dat zowel bestaande als nieuwe initiatieven gebruikmaken van de PAC-regeling. 
Aanvankelijk ontvingen met name organisaties die reeds een subsidierelatie met de gemeente hadden PAC-subsidie. 
In de tweede en de derde ronde kwamen daar veel nieuwe aanvragers bij. Het merendeel van de organisaties dat 
uiteindelijk geen PAC-subsidie ontving, bestaat nog steeds. 

Er is duidelijk sprake van doorstroming. De commissie constateert dat ook. Tegelijkertijd blijft verbreding van cul-
tuurbereik en -participatie voor organisaties een aandachtspunt. Het vergt continue aandacht een heldere publieks-
visie neer te zetten en daaraan uitvoering te geven. Een deel van het werkveld geeft aan een sterk cultureel mid-
denkader te zien dat er eerst niet was. De meerderheid van de organisaties die in alle PAC-ronden subsidie hebben 
ontvangen, geven aan dat zij zich hierdoor hebben kunnen ontwikkelen. Dit geldt tevens voor nieuwkomers. Het 
hoge aantal honoreringen van subsidieaanvragen door PAC-aanvragers bij de provincie Gelderland in de periode 
2014-2016 en de hoge aantallen honoreringen in 2017, laten zien dat zij niet alleen lokaal overtuigen. 

Vervolgactie:
• De uitgangspunten van de PAC-regeling te behouden en te continueren in een subsidieregeling. 

7.2 Aanvraagformulier, aanvraagprocedure, evaluatie en verslaglegging
Het online aanvraagformulier is een aandachtspunt. Het is zowel volgens het werkveld, de commissie en de 
gemeente onvoldoende gebruikersvriendelijk. 
Organisaties met geen of weinig uitvoeringscapaciteit, ervaren de aanvraagprocedure als veeleisend. De PAC-
regeling is bedoeld voor het stimuleren en ontwikkelen van het culturele middenkader. De gemeente is van mening 
dat zij van deze aanvragers een zekere professionaliteit (ook in uitvoeringsorganisatie) mag veronderstellen. De 
PAC-aanvraagprocedure acht zij niet veeleisender dan vergelijkbare procedures van provinciale en landelijke fond-
sen. 

Zowel de betrokken bestuursadviseurs als de commissie constateren dat de kwaliteit van de door het werkveld aan-
geleverde informatie (verantwoording en verslaglegging) beter kan en moet. Er zijn geen eenduidige richtlijnen 
voor de opbouw van de begroting of voor de omvang en inhoud van het projectplan dat organisaties moeten aan-
leveren. Zowel het doorvoeren van tussentijdse wijzigingen van organisaties als de beoordeling van hun evaluaties 
is tijdrovend. Door eenduidige richtlijnen in te voeren, kan de gemeente richting het werkveld duidelijk makenover 
wat zij van de aanvragers verwacht. Zowel de commissie als de gemeente kunnen dan vervolgens elke aanvraag en 
verantwoording op een eenduidige manier beoordelen en beter toetsen aan het gemeentelijke cultuurbeleid. 
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Vervolgacties:
• Aanpassing van het online aanvraagformulier en de onlineaanvraagprocedure in het belang van gebruiks-
 vriendelijkheid. Vragen in het aanvraagformulier krijgen een toelichting.
• Verbetering van de efficiëntie van de PAC-regeling door de kwaliteit van de gevraagde informatie (aanvragen en   
 verslaglegging) te verhogen met uniforme formats voor projectplannen, begrotingen en verantwoordingen. Op
  deze manier is de gemeente eenduidig in haar informatievoorziening- en verwerking, kunnen aanvragen door de
  commissie beter met elkaar vergeleken worden en is voor het werkveld expliciet gemaakt waarop de gemeente
  toetst en wat de gemeente minimaal aan informatie wil ontvangen. Bij het ontwikkelen van deze formats vormen
  landelijke subsidieregelingen een referentie. Waar mogelijk zal de gemeente Arnhem zaken afstemmen met de   
 provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen. Hierdoor kan meer eenduidigheid ontstaan in wat van aanvragers
  gevraagd wordt, hetgeen voor het werkveld efficiënter en werkbaarder zal zijn.

7.3 Subsidiabele kosten
Het moet voor aanvragers duidelijk zijn welke kosten wel of niet subsidiabel zijn. De huidige regeling geeft dit niet 
scherp aan.

Vervolgactie:
• In de nieuwe regeling duidelijke omschrijving opnemen over welke kosten wel en niet subsidiabel zijn.

7.4 PAC-beoordelingscriteria
De beoordelingscriteria van de PAC-regeling worden nog steeds als actueel en relevant gezien. Wel vraagt het werkveld 
rekening te houden met de verandering waaraan het begrip cultureel ondernemerschap onderhevig is. De commis-
sie adviseert de gemeente om voor de nieuwe PAC-ronde opnieuw naar de criteria te kijken en deze waar nodig aan te 
scherpen of aan te vullen. De commissie pleit voor eerlijke honoraria voor kunstenaars. Landelijk zijn daar richtlijnen voor 
ontwikkeld die nog in ontwikkeling zijnOok is er overleg over de arbeidsmarktagenda voor de creatieve- en culturele sec-
tor waar de gemeente aan deelneemt. 

Vervolgacties:
• Bestaande criteria worden opnieuw bekeken en waar noodzakelijk aangescherpt in de nieuwe regeling. Ook wordt  
 onderzocht of bepaalde criteria zwaarder meegewogen moeten worden. 
• Goed opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap en een eerlijke kunstenaarshonoraria zullen meegewogen 
 worden in de beoordeling. 

7.5 Overlap tussen gemeentelijke subsidieregelingen 
De praktijk laat zien dat aanvragers de diverse gemeentelijke subsidieregelingen weten te vinden. Wel bestaat de wens 
efficiënter om te gaan met zowel de tijd van de aanvragers, als met die van de commissie en van het ambtelijk apparaat 
door subsidieregelingen efficiënter en effectiever in te zetten.
Organisaties die geen of minder geld krijgen bij de ene regeling proberen vervolgens financiering te regelen door 
beroep te doen op een andere regeling. Deze manier van aanvragen wordt als inefficiënt ervaren en vergt niet alleen 
extra tijd van de aanvrager, maar ook van het ambtelijk apparaat dat de aanvragen moet verwerken en beoordelen. Het 
werkveld geeft de voorkeur aan één loket boven het indienen van meerdere aanvragen. 
Terwijl de commissie is ingesteld om de artistieke kwaliteit voorop te stellen in haar beoordeling, is voor de gemeente 
ook de meerwaarde van een activiteit voor de stad essentieel. De commissie heeft de gemeente daarom geadviseerd 
te kijken naar hoe de afstemming met andere gemeentelijke regelingen plaatsvindt, waaronder die met de regeling 
Evenementenfonds. De commissie verwacht namelijk een knelpunt voor aanvragers die zich onvoldoende artistiek ont-
wikkelen en daardoor niet voor PAC-subsidie in aanmerking zullen komen. Dit zou directe gevolgen kunnen hebben 
voor de regelingen Evenementenfonds en Fonds Cultuur. Denk aan stijging van het aantal aanvragen en van de hoogte 
van het gevraagde subsidiebedrag. 

Vervolgacties:
• Verbetering van de efficiëntie van de gemeentelijke subsidieregelingen door het ontwikkelen van één nieuwe 
 regeling (met deelregelingen) waarin de regelingen Evenementenfonds, Fonds Cultuur en PAC zijn ondergebracht.  
 In de nieuwe regeling zal het accent liggen op de meerwaarde van activiteiten voor de stad, omdat die voor de
  gemeente het belangrijkste is. De deelregelingen bieden de mogelijkheid om op specifieke criteria te toetsen,   
 waarmee zowel recht gedaan wordt aan de specifiek gestelde doelen in de cultuurnota Stroom als aan die van het   
 evenementenbeleid. 
• Het werkveld, de commissie en een brede vertegenwoordiging van de gemeente zullen de nieuwe regeling vooraf   
 toetsen.
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7.6 Werken met een externe commissie
Zowel een groot deel van het werkveld als de gemeente zien de meerwaarde van het werken met een externe com-
missie. Deze werkwijze wordt in stand gehouden. Wel zal er meer interactie zijn met het werkveld, zowel vooraf-
gaande aan het indienen van de subsidieaanvraag als tijdens de beoordeling en de uitvoering van de activiteiten. 
Een klein aantal organisaties uit kritiek op de beoordelingswijze van de commissie, in het bijzonder op de, in hun 
ogen, beperkte aanwezigheid van de commissie bij activiteiten in de stad. Diverse organisaties geven aan behoefte 
te hebben aan een mondelinge toelichting op hun aanvraag nadat de aanvraag is ingediend. 
Vanuit organisatie oogpunt is de rol van secretaris door de piekbelasting tijdens de beoordelings- en adviesfase niet 
volledig verenigbaar met de andere werkzaamheden die een bestuursadviseur op dat moment moet uitvoeren. 

Vervolgacties:
• De gemeente gaat voorafgaand aan de sluitingstermijnen van de regelingen spreekuren organiseren voor het  
 werkveld.
• Bekeken zal worden ofde functie van secretaris verlicht kan worden, zodat deze te combineren valt met de  
 andere werkzaamheden van de bestuursadviseur Cultuur.
• De commissie, indien zij aanvullende vragen heeft, gaat in de toekomst aanvragers uitnodigen voor een 
 mondelinge toelichting. 

Conclusies en vervolgacties voor nader onderzoek en besluitvorming

7.7 Platformfunctie
De PAC-regeling is niet toegespitst op organisaties die een platformfunctie hebben en soms activiteiten organiseren 
die meer gericht zijn op een specifieke doelgroep / branche. Zij zijn hierdoor een vreemde eend in de bijt van PAC-
aanvragers. Culturele organisaties, zoals OPA,CASA en Beeldende Kunst Arnhem hebben in de stad een platform-
functie waarvan de commissie aangeeft dat zij een artistiek-inhoudelijke meerwaarde hebben voor de stad.

Vervolgacties:
• De gemeente gaat onderzoeken en bekijken wat zij wil met platformorganisaties  die nu een beroep doen op  
 de PAC-regeling, maar daar moeilijk binnenvallen, terwijl ze vanwege hun functie essentieel  voor de stad 
 kunnen zijn. 

7.8 Doorstroming subsidiegebouw
Bij meerdere, nieuwe aanvragers is te zien dat zij eerst gebruik maken van de Stroomversneller, vervolgens een 
beroep doen op de regeling Fonds Cultuur en daarna een PAC-aanvraag in dienen. Het Arnhemse subsidiegebouw 
zorgt op die manier voor doorstroming. Na de PAC-regeling is er in de praktijk alleen doorstroming geweest naar 
de meerjarenvoorzieningen op advies van de commissie of na tussenkomst van de gemeenteraad. De commissie 
speelt hierin geen formele rol. Er zijn geen heldere criteria hoe een organisatie kan toetreden tot de meerjaren- en 
de basisvoorzieningen. Kiezen voor doorstroming binnen het hele subsidiegebouw betekent dat het bestaande aan-
bod ingewisseld kan worden voor nieuw aanbod en dat er verloop komt binnen de kunstensector. 

Vervolgactie:
• De gemeente gaat bekijken of het wenselijk is tot een transparante beoordelingssystematiek te komen die 
 verdere doorstroming binnen het subsidiegebouw mogelijk maaktnaar de meerjarenvoorzieningen. 
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Bijlage 1: Subsidiegebouw Cultuur
De gemeente Arnhem heeft het Subsidiegebouw Cultuur en de PAC-regeling is daar onderdeel van. 
Het Subsidiegebouw Cultuur is als volgt opgebouwd.

1.  Stroomversneller Cultuur

2.  Fonds Cultuur 

3.  Programmatische 
 Activiteiten 
 Cultuur (PAC) 

4.  Meerjarenvoorziening

5.  Basisinfrastructuur Cultuur

Voor beginnende nieuwe initiatieven. 
De Stroomversneller is een persoon uit 
het werkveld die kleine opstartsubsidies 
geeft aan initiatieven tot maximaal 
e 3.000 waarvan hij / zij denkt dat ze 
potentie voor de stad hebben.

Voor nieuwe incidentele culturele 
projecten, activiteiten. 

Subsidie voor artistieke programma’s 
(producties en/of presentaties). De 
subsidieregeling PAC is een tweejarige 
regeling op grond waarvan het college 
van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Arnhem telkens voor een 
periode van twee jaar (en indien daartoe 
aanleiding is voor vier jaar) subsidies 
toekent voor programmatische culturele 
activiteiten in Arnhem.

Voorzieningen die de gemeente 
dusdanig belangrijk vindt voor de stad 
dat zij ze voor meerdere jaren (in de 
regel 4 jaar) financiert.. Het gaat hier om 
organisaties die makers – kunstenaars 
faciliteren en om instellingen die 
zij (landelijk) van belang acht in de 
profilering van Arnhem als cultuurstad.

Voor instellingen die dusdanig 
essentieel zijn voor de stad dat zij tot de 
basisinfrastructuur horen. 

• Tot e 3.000
• Gaat om nieuwe initiatieven.
• Veelal niet ervaren    
 subsidieaanvragers.
• Opstartsubsidie - aanjagende   
 functie.
• Laagdrempelig. 
• Stroomversneller bepaalt   
 toekenning.
• Subsidieplafond wordt per jaar   
 vastgesteld.

• Tot e 10.000. 
• Subsidie bedraagt maximaal 75%  
 van de kosten.
• Relatief veel doorstroom / kansen  
 voor nieuwe initiatieven.
• Afgebakende projectaanvraag. 
• Ambtelijke beoordeling.
• Subsidieplafond wordt per jaar   
 vastgesteld.

• Subsidie bedraagt maximaal 75%  
 van de kosten.
• Relatief veel doorstroom / kansen  
 voor nieuwe initiatieven, maar ook  
 voor bestaande initiatieven.
• Projectaanvraag bevat een   
 meerjarig programma.
• Beoordeling door externe   
 commissie.
• Subsidieplafond wordt per twee   
 jaar vastgesteld.

• Weinig doorstroom.
• Ambtelijke advies en evaluatie.
• Veel zekerheid voor organisaties. 
• Het budget wordt begroot in de   
 meerjarenbegroting van de   
 gemeente. 

• Zo goed als geen doorstroom.
• Ambtelijke advies en evaluatie.
• Veel zekerheid voor organisaties. 
• Het budget wordt mee begroot   
 in de meerjarenbegroting van de  
 gemeente. 
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Bijlage 2: PAC-statistieken 

Aantal aanvragen
Aantal aanvragen beoordeeld op 
basis van de PAC-regeling. 
Hoeveel van de aanvragers 
die beoordeeld zijn ontvingen 
financiering vanuit het 
gemeentelijke cultuurbudget 
2012
Totaal gehonoreerde aanvragen.
Hoeveel van de organisaties 
die financiering vanuit het 
gemeentelijke cultuurbudget 
2012 ontvingen heeft zijn 
aanvraag gehonoreerd gezien?
Percentage gehonoreerde 
aanvragen van aanvragers 
die financiering vanuit het 
gemeentelijke cultuurbudget 
2012 ontvingen.
Percentage gehonoreerde 
aanvragen van aanvragers 
die financiering vanuit het 
gemeentelijke cultuurbeleid in 
2012 ontvingen op het totaal 
aantal aanvragers.
Aantal nieuwe aanvragers dat 
niet eerder financiering ontving 
ten opzichten van de ronde 
hiervoor.
Gehonoreerde nieuwe 
aanvragers / aanvragers die voor 
het eerst subsidie ontvangen.
Percentage gehonoreerde 
nieuwe aanvragers van het 
aantal nieuwe aanvragers.
Percentage gehonoreerde 
nieuwe aanvragers op het geheel 
aan gehonoreerde aanvragen.
Percentage gehonoreerde 
aanvragers op het totaal aan 
beoordeelde aanvragers.
Beschikbaar budget.
Gevraagd budget.
Percentuele overvraging.
Bedrag aan gehonoreerde 
projecten.
Gemiddelde gehonoreerde 
bedrag per project.
Onderbesteding budget

2013 - 2014 
periode 1,5 jaar

39
34

25

 
22
20

 
80,00%

90,91%

9

2

22,22% 

9,09%

61,80%

€ 1.306.500
€ 1.872.678
34,10%
€ 1.159.375

€ 52.699

€147.125

2015 - 2016
periode 2 jaar

54
47

24 

22
11 

45,83%

50,00%

27

8

 29,63%

36,36%

46,81%

€ 1.372.000
€ 3.243.930
136%
€ € 1.273.000

€ 57.864

€ 99.000

2017 - 2018
periode 2 jaar

35 
33

13 

22
9 

69,23%

40,91%

11

8

72,73%

36,36%

66,70%

€ 1.338.000
€ 2.143.250
60%
€ 1.350.000

€ 61.364

€ -12.000

Totaal

128
114

62 

66
40 

64,52%

60,61%

47

18

38,30%

27,27%

57,02%

€ 4.016.500
€ 7.259.858
80,80%
€ 3.691.625

€ 55.934

€ 324.875



PA
G

IN
A

23
O

N
D

ERW
ERP

Evaluatie Subsidieregeling 

Bijlage 3: gesprekken met het werkveld
Deelnemers Rondetafelgesprekken 
28 juni 2017

FESTIVALS
Deelnemers 
Thijs Groenewegen
Karin Terwisse
Harold Oddens
Paul Wijtvliet
Rita Weeda 
Steven Klop
Gerhard Burgers

Gespreksleider
Bestuursadviseur
Commissieleden

MUZIEK
Deelnemers 
Rob Chevallier 
Loek Laarman
Petra Jekel
Barbara Akkerman
Wim Boerman

Gespreksleider
Bestuursadviseur
Commissieleden

DANS – THEATER
Deelnemers
Paula Walta
Jolanda Keurentjes
Albert Hoex
Esther Dikkers
Marlies Weeting
Rita Weeda 
Roel Coppelmans
Astrid Geraats
Gerda van Haaren

Gespreksleider
Bestuursadviseur
Commissieleden

BEELDENDE KUNST
Deelnemers 
July Ligtenberg
Jeroen Glas
Brieke Drost
Carien Poissonnier
Oscar Lourens

Gespreksleider
Bestuursadviseur
Commissieleden

Park Open / Ruimtekoers
Sonsbeek Theateravenue / Sprookjesfestival
Hoogte80 / Muziek bij de Buren
Sonsbeek Theateravenue
Sonsbeek Theateravenue
Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen
Arnhemsche Federatie van Muziekgezelschappen

Bernhard Groenewegen
Marleen Langendijk
Carla Leurs
Christie Arends

Stichting Jazz in Arnhem
Stichting Jazz in Arnhem
Kunst Bewust

orkest de ereprijs

Martine Baar
Doeko Pinxt
Maarten Verhoef
Marion Beltman

Beeldend Danstheater Telder
Beeldend Danstheater Telder
de Plaats
TG Echo
Dansstorm Oost
Jens van Daele
Posttheater
Danstheater LethDansant
Touchstones

Martine Baar
Doeko Pinxt
Carla Leurs
Maarten Verhoef

Beeldende Kunst Arnhem / Plaatsmaken
Kunst op de Koffie / Code Rood
Code Rood
Kunst op de Koffie
Beeldende Kunst Arnhem / Code Rood

Bernhard Groenewegen
Marleen Langendijk
Christie Arends
Marion Beltman
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Bijlage 4: Commissie Culturele Subsidies

SUBSIDIERONDE 2013-2014 

Commissie samenstelling:
Hans Esmeijer (voorzitter)
Marion Beltman
Carla Leurs
Hans Eliëns
Rob Ligthert 

SUBSIDIERONDE 2015-2016

Commissie samenstelling:
Hans Esmeijer (voorzitter)
Marion Beltman
Carla Leurs
Hans Eliëns
Rob Ligthert 

SUBSIDIERONDE 2017-2018 

Commissie samenstelling:
Hans Esmeijer (voorzitter)
Marion Beltman
Carla Leurs
Mieke Conijn
Maarten Verhoef

VANAF 4 juli 2017

Commissie samenstelling:
Christie Arends (voorzitter)
Marion Beltman 
Carla Leurs
Mieke Conijn
Maarten Verhoef
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