
1e financiële afwijkingenrapportage 2019 
 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

Sport, cultuur en recreatie 

  Sport 

  Cultuur 

  Openbaar groen en (openlucht) recreatie 

 
   

Onderwerp  :  Subsidie Volkscultureel-programma 2019 

 

 

FCL/ECL  :  45400110 - 42140 

 

Oorzaak afwijking: 

Na oplevering van Theater Markant sloot de gemeente Uden voor het beheer en de exploitatie een 

concessieovereenkomst af met Theater Markant N.V, Heven Group B.V. en Heven theater Markant 

exploitatie B.V. In deze overeenkomst is onder andere vastgelegd dat tot aan de vervaldatum van de 

overeenkomst in 2026, het theater de beschikking heeft over een subsidie voor het volksculturele 

programma ter hoogte van € 50K. Hierdoor krijgen diverse initiatieven vanuit de gemeenschap de 

mogelijkheid om hun kunsten te vertonen op een professioneel podium. Bij de oplevering van het 

theater, werd daarnaast de keus gemaakt om de hoogte van de volksculturele-subsidie tijdelijk, tot  

en met 2018, te verhogen met een bedrag van €50K tot een totaalbedrag per jaar van €100K.  

 

In lijn met de concessieovereenkomst werd het maximale budget volksculturele-subsidie met ingang 

van 1 januari 2019 conform afspraken van € 100K teruggebracht tot €50K.  

                                     

Tijdens de programmabegroting 2019 gaven UdenPlus en PvdA in hun beschouwingen aan dat zij een 

volkscultureelfonds belangrijk vinden. Daarnaast hebben Markant en diverse organisaties gevraagd 

naar continuering van activiteiten in Theater Markant. Het college heeft daarop gegarandeerd dat de 

volksculturele activiteiten die in 2018 plaatsvonden in het theater ook in 2019 kunnen plaatsvinden 

zonder nadelige gevolgen. Door het college is toegezegd om incidenteel, voor één jaar, de continuïteit 

van de volksculturele activiteiten in theater Markant te garanderen. Uitgangspunt is dat het bedrag dat 

niet meer aan Markant wordt uitgekeerd het maximum is.  

 

Voor voorstellingen en evenementen kunnen organisaties voor deze regeling allereerst bij theater 

Markant terecht. Als op basis van de huidige regeling het vastgestelde subsidieplafond van €50K bij 

theater Markant bereikt is kunnen de resterende organisaties een aanvraag bij de gemeente indienen. 

 

Met het oog op de periode na 2019 is de gemeente met Theater Markant en de culturele instellingen in 

gesprek om te komen tot een passende oplossing. Het voorstel dat tijdens de begrotingsbehandeling 

2019 door de facties is gedaan voor een volkscultureelfonds wordt meegenomen in het onderzoek.   

 

 

Incidenteel / structureel  UITGAVEN 

(in euro’s) 

2019 2020 2021 2022 2023 

N 50.000     

     

     

 



Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2019 2020 2021 2022 2023 

     

     

     

 


