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Planning Beleidskader en Meerjarenbeleidsplan  

Kunst en Cultuur 2017-2020 

 

 

Geachte voorzitter, 

 

Zoals afgesproken tijdens de werkbespreking van de Commissie Samenleving op 12 februari 2015 stuur ik 

u hierbij de planning voor de totstandkoming van en besluitvorming over het Beleidskader en het 

Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020. Tevens geef ik een bondig overzicht van de planningen 

van het Ministerie OCW/Raad voor Cultuur en de relevante rijks cultuurfondsen. 

In de bijlagen stuur ik de drie presentaties mee die tijdens de werkbespreking zijn gegeven. 

 

Planning Beleidskader Kunst en Cultuur 2017-2020 

- tot en met 9 maart 2015: gesprekken in de stad om inbreng te verzamelen voor het Beleidskader; 

- april 2015: collegebesluit over het Beleidskader; 

- eind april/mei 2015: behandeling Beleidskader in de Commissie Samenleving; 

- eind mei/juni 2015: vaststelling Beleidskader door uw raad. 

 

Planning naar het Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 

- april/mei 2015: installeren adviescommissie; uw commissie zal vertrouwelijk geïnformeerd worden 

over de beoogde samenstelling van deze commissie; 

- 1 december 2015: deadline indienen subsidieaanvragen door instellingen; 

- mei 2016: advies van de adviescommissie aan het college gereed; 

- voor 1 juli 2016: collegebesluit Meerjarenbeleidsplan; 

- september/oktober 2016: bespreking Meerjarenbeleidsplan in Commissie Samenleving; 

- bij begrotingsbehandeling 2017: raad stelt (financiële) kaders van het Meerjarenbeleidsplan vast. 
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- Planning Ministerie OCW / Raad voor Cultuur 

- januari 2015: adviesaanvraag minister van OCW aan Raad voor Cultuur; 

- voor 1 april 2015: advies Raad voor Cultuur aan minister van OCW; 

- mei 2015: Uitgangspuntenbrief minister van OCW naar Tweede Kamer; 

- 1 februari 2016: deadline subsidieaanvragen voor instellingen in de Basis Infrastructuur (BIS); 

- Voorjaar 2016: subsidieadvisering door Raad voor Cultuur; 

- Prinsjesdag 2016: subsidiebesluit over BIS. 

 

Planning rijks cultuurfondsen 

Een aantal van de Haagse culturele instellingen in het huidige Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 

ontvangt ook subsidie uit meerjarige regelingen van een aantal rijks cultuurfondsen. Deze fondsen bieden 

tweejarige regelingen, die bij verlenging van nog eens twee jaar in de pas lopen met de vierjarige 

subsidiesystematiek van het Ministerie OCW en gemeente Den Haag.  

 

Fonds Podiumkunsten 

- 2
e
 helft juni 2015: uitgangspunten voor beleid 2017-2020 en de meerjarige regeling; 

- 1 november 2016: publicatie (herziene) meerjarige regeling; 

- 1 februari of 1 maart 2016: deadline aanvragen meerjarige subsidies; 

- 1 augustus 2016: besluiten meerjarige subsidies. 

 

Voor het Mondriaan Fonds en het Nederlands Letterenfonds is de periode tussen indiening van 

subsidieaanvragen voor meerjarige subsidies en de besluiten hierover korter. Bij het Mondriaanfonds is de 

deadline voor presentatie instellingen september 2016, waarna voor 1 januari 2017 een besluit volgt. 

Bij het Nederlands Letterenfonds ontbreekt op dit moment nog de informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

De wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid en Cultuur, 

 

Joris Wijsmuller 


