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Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting: 
De Presentatieregeling Talentvolle Makers en de derde ronde van de Programmeringsregeling zijn 
subsidieregelingen die onderdeel zijn van het brede Steun- en Herstelpakket COVID-19. Er is in 2022 veel gebruik 
gemaakt van deze regelingen en van beide is het subsidieplafond ruimschoots overschreden. In totaal hebben 50 
organisaties uit de gehele regio een aanvraag ingediend. Door de subsidieplafonds van beide regelingen met 
terugwerkende kracht te verhogen, kunnen 9 aanvragers alsnog een subsidie ontvangen. Hiermee hoeven zij niet 
te wachten op ronde 4 van de Programmeringsregeling, met nieuwe doorlooptijden en onnodige administratieve 
lasten tot gevolg. De middelen kunnen worden gedekt uit het beschikbare budget à € 2.000.000 voor 2022 en 2023 
en dit heeft geen consequenties voor de plannen voor 2023.   
 
Inleiding: 
In maart 2022 heeft u positief besloten over het Herstelpakket voor de jaren 2022-2023, als verlenging van het 
Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19, aangezien de sector nog niet voldoende hersteld is van de coronacrisis 
en inmiddels te maken heeft met andere problematiek zoals hogere productiekosten. Het Steun- en Herstelpakket 
is in 2022 door DSP-groep geëvalueerd, waaruit blijkt dat de verschillende regelingen een belangrijke bijdrage 
hebben geleverd aan het herstel van de sector. Op 20 december 2022 heeft u een Statenbrief ontvangen over deze 
evaluatie en de invulling van het Steun- en Herstelpakket voor 2023.  
 
De wijziging van de subsidieregelingen betreft de Presentatieregeling Talentvolle Makers en de Programmerings-
regeling 3. Beide zijn gericht op het programmeren van bijvoorbeeld jonge makers, het fair pay betalen van makers 
en het dekken van productiekosten. Voor beide regelingen zijn in totaal meer dan 50 aanvragen ingediend voor  
bijna € 1.000.000. Het tekort bedraagt in totaal € 300.000,--, waarvan de gemeente Utrecht € 150.000,-- 
cofinanciert. Middels bijgaande wijzigingsbesluiten worden de regelingen aangepast. Omdat dit een wijziging in 
subsidieregelingen betreft, informeren we u hierover, zoals afgesproken in de vergadering d.d. 23 maart 2022 bij de 
bespreking van de Algemene Subsidie Verordening.  

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2022/09-maart/09:00/2022BEM64-SV-Uitbreiding-Steunpakket-Cultuur-Erfgoed-COVID-19.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/1-Rapport-DSP-tussentijdse-evaluatie-Steun-en-Herstelpakket.pdf
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/documenten/SB-Steun-en-herstelpakket-2023.pdf
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Toelichting: 
De wijziging betreft de ophoging van de subsidieplafonds van twee subsidieregelingen binnen het Steun- en 
Herstelpakket. Met de ophoging kunnen de organisaties die wel in aanmerking komen maar ‘buiten de boot vallen’ 
vanwege de subsidieplafonds alsnog een subsidie ontvangen. Hiermee kunnen de verschillende activiteiten die op 
de planning staan doorgaan en wordt er ingespeeld op de behoefte van de sector. Organisaties hoeven niet langer 
te wachten voor een volgende subsidieronde in 2023 met extra administratieve lasten tot gevolg.  

Financiële consequenties: 
In het door uw Staten vastgestelde Statenvoorstel ‘Uitbreiding Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19’ is 
opgenomen dat er een bedrag van 2 miljoen Euro beschikbaar wordt gesteld voor de jaren 2022 en 2023, en dat dit 
bedrag wordt onttrokken vanuit de saldireserve. De ophoging van beide subsidieplafonds kan worden gedekt uit het 
beschikbare budget à € 2 miljoen voor 2022 en 2023, dit heeft geen consequenties voor de plannen voor 2023.   

 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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