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Subsidieregeling meerjarige subsidies 
professionele kunst Maastricht 2021-2024  

Het gemeentebestuur wil kunst en cultuur bevorderen door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die 
daaraan bijdragen. Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Maastricht, gelet op de 
Algemene subsidieverordening 2020, de Subsidieregeling meerjarige subsidies professionele kunst Maastricht 
2021-2024 vast te stellen.

Artikel 1
Definities
a. Professionele kunst: 

activiteiten behorende tot de podiumkunsten, beeldende kunst en vormgeving, architectuur, audiovisuele 
kunsten, beroepsmatig beoefend door personen die over professionele vaardigheden beschikken.

b. Cultuurvisie: 
het document ‘Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt cultuur’ zoals op 26-11-2019 vastgesteld door de 
gemeenteraad.

c. Instelling voor professionele kunst:  
een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die, zonder winstoogmerk, activiteiten op 
het gebied van professionele kunsten uitvoert met beroepskrachten, eventueel ondersteund door vrijwilligers.

d. Infrastructuur van professionele kunst:  
het geheel van functies op het gebied van professionele kunst zoals opgenomen in bijlage 1 van deze 
subsidieregeling.

e. Subsidieplafond: 
het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van een subsidie 
volgens een wettelijk voorschrift.

f. College en gemeenteraad: 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht en de gemeenteraad van Maastricht. 

Artikel 2
Toepassingsbereik
Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en 
wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3
Activiteiten
1. Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten op het gebied van professionele kunst in de periode 

2021-2024, die bijdragen aan het realiseren van de cultuurvisie ‘Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt 
cultuur’ en die passen binnen de functies zoals vermeld in bijlage 1 van deze subsidieregeling.

2. De activiteiten dienen te worden vastgelegd in een meerjarig bedrijfsplan 2021-2024 dat voldoet aan de volgende 
voorwaarden.
a. Het plan voldoet aan de uitgangspunten van de cultuurvisie ‘Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt 

cultuur’.
b. Het plan bevat naast algemene instellingsgegevens ook gegevens met betrekking tot een meerjarenbegroting, 

activiteiten en publieksbereik – indien nodig voorzien van een toelichting.
c. Het plan bevat een inhoudelijk beschrijving die minimaal de volgende herkenbare paragrafen kent en voldoet 

aan de omschrijvingen van de criteria: activiteiten, impact op Maastricht, talentontwikkeling en educatie, 
functie in de infrastructuur van Maastricht en governance en ondernemerschap, zoals bedoeld in art 8.2 en 
zoals beschreven in bijlage 2 van deze subsidieregeling.

d. Het meerjarenplan bevat ook een concreet uitgewerkt plan voor 2021.
3. De herhaalde aanvragen voor de jaren 2022, 2023 en 2024 zoals bedoeld in art 7.5 bevatten een actualisering, zowel 

financieel als inhoudelijk, van het meerjarig bedrijfsplan 2021-2024, gericht op het betreffende jaar.
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Artikel 4
Doelgroep
1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan instellingen voor professionele kunst die voldoen aan de volgende 

voorwaarden.
a. De instelling voert activiteiten uit in een of meer disciplines of crossovers binnen het totale veld van de 

professionele kunsten.
b. De instelling is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.
c. De instelling vervult een functie die is opgenomen in de infrastructuur van professionele kunst van de 

gemeente Maastricht (zie art 1.d), dit blijkt uit een meerjarig bedrijfsplan. 
d. De instelling beschikt over professionele organisatiekracht en continuïteit.

e. Ter verkrijging van een meerjarig subsidie dient de instelling een meerjarig bedrijfsplan aan te leveren zoals 
bedoeld in art 3.2. 

f. De instelling toont aan zich te houden aan de Governance Code Cultuur 2019, de Fair Practice Code en de Code 
Culturele Diversiteit.

2. Instellingen die in de periode 2017-2020 geen subsidie hebben ontvangen van de gemeente Maastricht dienen 
bij hun aanvraag mee te sturen: een bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel en de 
statuten van de instelling.

Artikel 5
Kosten die voor subsidie in aanmerking komen
De subsidie heeft uitsluitend betrekking op de kosten, conform het begrotingsformat in bijlage 3, die resteren na aftrek 
van andere inkomsten en die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn voor het realiseren van de activiteiten 
als bedoeld in artikel 3.
Kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt vóór de indiening van de aanvraag komen niet voor subsidie in 
aanmerking. 

Artikel 6
Hoogte van de subsidie
1. De subsidie bedraagt maximaal het bedrag dat bepaald is als subsidieplafond per begrotingsjaar voor de periode 

2021-2024 zoals opgenomen in de infrastructuur voor professionele kunst en zoals beschreven in bijlage 1 van deze 
subsidieregeling.

2. De subsidieplafonds voor de periode 2021-2024 worden vastgesteld door het college tegelijk met de vaststelling 
van de Subsidieregeling Meerjarige subsidies professionele kunst Maastricht 2021-2024. 

3. Wijzigingen in de subsidieplafonds na de vaststelling zoals bedoeld in art 6.2, behoudens wijzigingen als gevolg 
van jaarlijkse loon- en prijsindexeringen, worden eveneens door het college vastgesteld en openbaar bekend 
gemaakt.

4. Van de hoogte van de subsidie kan tussentijds worden afgeweken bij veranderde omstandigheden of gewijzigde 
inzichten. Zie artikel 4:50 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 7
Wijze van verdeling en verlening
1. De aanvragen worden inhoudelijk getoetst aan het bepaalde in art 3.1 en 3.2.
2. Indien er meer aanvragen voor een functie zijn en het subsidieplafond wordt bereikt, vindt verlening van de 

subsidie plaats in volgorde van de door het college aangebrachte rangschikking, totdat het voor de betrokken 
subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

3. De rangschikking van de aanvragen wordt bepaald door de mate van beantwoording aan het bepaalde in art 3.1 en 
3.2. zoals beschreven in bijlage 2.

4. Wanneer de gereserveerde gemeentelijke subsidie voor een functie – zoals vastgelegd in de subsidieplafonds – 
(tussentijds) vrijvalt, dan wordt dit opnieuw ingezet voor functies of activiteiten met vergelijkbare doelstellingen, 
met inachtneming van het bepaalde in art 6.

5. Subsidie wordt verleend voor de periode 2021-2024, met dien verstande dat verlening voor de jaren 2022, 2023 en 
2024 slechts plaatsvindt nadat jaarlijks een herhaalde subsidieaanvraag wordt ingediend die een financiële en 
inhoudelijke actualisering bevat van het bedrijfsplan zoals bedoeld in artikel 3.2. en artikel 3.3.
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Artikel 8
Aanvraag 
1. De subsidieaanvraag zoals bedoeld in art 3.2 dient een begroting te bevatten waarin alle inkomsten en uitgaven 

inzichtelijk worden weergegeven en waaruit blijkt dat de subsidie noodzakelijk is.  
Voor de begroting dient gebruikt te worden gemaakt van het format zoals beschreven in bijlage 3 bij deze 
subsidieverordening.

2. De subsidieaanvraag zoals bedoeld in art 3.2 is voor wat betreft de inhoudelijke gegevens vormvrij maar dient 
herkenbaar minimaal de paragrafen te bevatten volgens de criteria in bijlage 2 van deze subsidieregeling.

Artikel 9
Aanvraagtermijn
1. Een aanvraag voor een subsidie voor de periode 2021-2024 wordt, in afwijking van artikel 7 eerste lid van de 

Algemene subsidieverordening 2020, uiterlijk 15 oktober 2020 ingediend.
2. De herhaalde aanvragen voor de boekjaren 2022, 2023 en 2024 worden ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand 

aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Artikel 10
Beslistermijn
Burgemeester en wethouders beslissen, in afwijking van artikel 8 eerste lid van de Algemene subsidieverordening 
2020, uiterlijk voor 31 december van het jaar waarin de aanvraag voor subsidie is ingediend.

Artikel 11
Verplichtingen en verantwoording
De verplichtingen, waaronder de voorschriften voor de verantwoording, worden vastgelegd in een 
verleningsbeschikking.

Artikel 12
Subsidievaststelling
Een subsidie wordt, in afwijking van artikel 16 eerste lid van de Algemene subsidieverordening 2020, vastgesteld 
binnen 4 maanden na de ontvangst van een aanvraag tot subsidievaststelling.

Artikel 13
Slotbepalingen
1. De ‘Beleidsregels subsidies voor instellingen voor Professionele kunst en cultureel erfgoed 2017-2020’ worden 

ingetrokken.
2. Deze subsidieregeling treedt in werking op 11 september 2020.
3. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2024.
4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling meerjarige subsidies professionele kunst 

Maastricht 2021-2024’. 

Bijlagen
1. Overzicht en beschrijving van de functies + subsidieplafonds.
2. Toelichting op de inhoudelijke criteria uit artikel 3.
3. Format algemene gegevens en begroting.
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