
 

 

Wensen 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sport, cultuur en recreatie 

  Sportbeleid en –activering 

  Sportaccommodatie 

  Cultuur 

  Media 

  Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 
    

 
 

 

Onderwerp :  Cultuurevenement Passie voor Pasen 2023 

 

Betreft  :  FCL 65300100 / ECL 43801 

 

Incidenteel 

 

 

Investeringsbedrag              N.v.t. 

Afschrijvingstermijn       N.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving) -  -  -  -  

Kapitaallasten (rente 0,6%) -  -  -  -  

Overige) exploitatielasten 20 -  -  -  

Dekking: 

bijdrage reserve  

(dekking kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

-  -  -  -  

Te dekken 20 -  -  -  

 

 

 

 



 

 

 

 

Algemene toelichting 

Een aantal lokale cultuurmakers, culturele verenigingen en 
cultuurinstellingen hebben de handen ineen geslagen om 
in 2023 een cultureel spektakelstuk neer te zetten in 
Markant Uden: Passie voor Pasen, een lokale variant op 
The Passion. Professionele kunstbeoefenaars komen hier 
samen met lokale inwoners en verenigingen om middels 
zang, dans en theater het bekende paasverhaal te vertellen 
aan de inwoners van Maashorst.  
 
Met de komst van de nieuwe gemeente Maashorst, heeft 
het project als doel om cultuur in te zetten als middel dat 
inwoners en culturele organisaties uit de diverse kernen  
bij elkaar brengt als cultuurbeoefenaar én -belever.  
Zo wordt er bijvoorbeeld een lokaal gelegenheidsorkest 
samengesteld vanuit de diverse harmonieën en muziek-
verenigingen. Daarnaast heeft het project ter doel om 
lokale culturele talenten te versterken door hen een 
podium te bieden en te laten begeleiden door 
gerenommeerde docenten. 
 
Voor het initiatief wordt samengewerkt met diverse lokale 
partijen, zowel om invulling te geven aan het passieverhaal 
als voor de financiering. Een deel van de kosten wordt 
gedekt met sponsoring, giften en kaartverkoop. Voor het 
overige deel wordt éénmalig een beroep gedaan op de 
gemeente Maashorst.  

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

In het bestuursakkoord 2022-2026 is er op meerdere 
punten aandacht voor kunst en cultuur binnen de 
gemeente Maashorst. De doelstellingen voor de komende 
jaren zijn onder andere om lokale verenigingen te 
waarderen, hen te stimuleren een actieve bijdrage te 
leveren aan het vermaak van inwoners en om lokaal talent 
een podium te bieden.  
 
Voor gemeente Maashorst is nieuw cultuurbeleid in 
ontwikkeling. Tot die tijd zijn de subsidieregelingen uit 
voormalig Uden en Landerd van kracht. Daar is geen 
regeling in opgenomen voor grootschalige culturele 
evenementen. De regeling Cultuurfonds Uden is wel 
beschikbaar maar voor dit initiatief niet passend. De 
omvang, het aantal deelnemers en de reikwijdte van dit 
project is namelijk veel groter dan dat van (kleinschalige) 

culturele initiatieven waarvoor de regeling bedoeld is en 
waar ook de maximale bijdrage van € 5000,- per initiatief 
op is gebaseerd.   
 
Een incidentele bijdrage afwijkend van het cultuurfonds is 
gepast. Het initiatief ‘Passie voor Pasen’ laat voor het eerst 
cultuurmakers, culturele verenigingen en inwoners uit alle 
kernen van de gemeente deelnemen aan een grootschalig 
evenement dat uniek is voor onze gemeente én in de 
regio. Op die manier draagt het op een bijzondere manier 
bij aan de doelstelling van  een actieve cultuurbeleving en 
het bevorderen van de lokale samenhorigheid.  

 


