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Openbaar

Zaaknummer Nummer Hoofdzaak
104523 9047

onderwerp Convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur 
Zeeuwse overheden 2022-2024 & Regionale 
cultuurarrangementen (basis) 2022-2024.

voorgesteld besluit 1.  Instemmen met Convenant samenwerking Zeeuwse culturele 
infrastructuur Zeeuwse overheden 2022-2024; 
2. Gedeputeerde Anita Pijpelink machtigen het convenant te 
ondertekenen namens GS;
3. Instemmen met (gewijzigde) uitvoering regionaal 
cultuurarrangement 2022-2024;
4. Tijdens de looptijd max. € 500.000 per jaar beschikbaar stellen 
voor de uitvoering regionaal cultuurarrangement van post 71260 
Cultuur Algemeen;
5. Begrotingswijziging vervaardigen in 2022 bij besluitvorming op 
ingediende aanvragen.
 
dekking tlv 71260 en ovb goedkeuring begrotingen 2023-2024 
door PS

begrotingswijziging vervaardigen? Nee

aanleiding In het uitvoeringsprogramma cultuur 2021 is opgenomen dat dit 
jaar gewerkt wordt aan de opzet en de uitwerking van de 
samenwerking Provincie en gemeenten op gebied van cultuur 
vanaf 2022. 

portefeuillehouder - portefeuille mevr. Drs. A. Pijpelink - Cultuur

behandeld door:
afdeling / opgave / programma / project Iedereen Telt - cultuur
telefoonnummer:
afgestemd met: POJZ FIN 

Beslisnota GS
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Overwegingen en advies

Convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur
Sinds 2008 is bij cultuur de samenwerking met gemeenten vervat in convenanten regionale 
cultuurarrangementen. Het laatste convenant (2017-2020) is een keer verlengd omdat door 
corona een goede evaluatie vertraagd werd. Tegelijk is in 2020 de samenwerking met de 
gemeenten verder geïntensiveerd, onder andere resulterend in de subsidie regeling Samen in 
Zee en opname van Cultuur in de thema overleggen in OZO-verband. 
In het voorliggende convenant worden beide samengebracht, zowel de evaluatie van de 
regionale cultuurarrangementen als de verbreding van de scope van de samenwerking. 
De volledige tekst en bijlagen zijn te vinden in de bijlage bij deze nota.

Belangrijkste verschillen:
- Het gaat niet langer om een convenant per regio, maar een convenant van alle 

gemeenten en Provincie samen en een samenwerking in kader van de Zeeuwse 
culturele infrastructuur, in plaats van een regionale infrastructuur.  

- De vertrekpunten (te vinden onder ‘overwegende’) zijn op die verbreding aangepast. 
- De verbinding met OZO is in artikel 2 opgenomen.
- Bij artikel 4 voegen we alle lopende gezamenlijke regelingen toe, om alle 

gezamenlijke inzet op cultuur via dit document in beeld te krijgen. Om die reden is 
ook subsidieregeling Samen in Zee bijgevoegd in dit artikel. De verwachting is dat er 
nog toevoegingen aan dit artikel gaan volgen. Er zijn al wat werkafspraken ten 
aanzien van cultuureducatie en bibliotheekwerk, die na herziening waarschijnlijk 
opgenomen kunnen worden.

Advies
We stellen voor in te stemmen met het convenant en de gedeputeerde Cultuur te machtigen 
om namens GS te ondertekenen. Er is afgesproken dat alle betrokken overheden deze 
november besluiten. Indien alle gemeenten ook akkoord gaan is een ondertekenmoment 
voorzien bij het eerstvolgende thema overleg Cultuur bij OZO.

Regionale cultuurarrangementen 
De belangrijkste overeenkomst is dat het convenant net als in de vorige periodes de basis 
vormt van de uitvoering van de regionale cultuurarrangementen. Een goede samenhang in 
activiteiten en voorzieningen is van belang voor de Zeeuwse culturele infrastructuur als 
geheel. In de arrangementen vertaalt zich dat in een concentratie op gezamenlijke 
ondersteuning van activiteiten met een regionaal belang en bereik. De exploitatie van de 
voorzieningen blijft in aanvang verantwoordelijkheid gemeenten.
Wij matchen de gemeentelijke bijdragen via een aanvraag die wij van de gezamenlijke 
gemeenten uit die regio krijgen. Er is op basis van de evaluatie van de regioarrangementen 
van de afgelopen jaren gekozen voor een gewijzigde aanpak. 

Evaluatie
Uit de evaluatie blijkt dat de huidige opzet in de praktijk vooral resulteert in de gezamenlijke 
ondersteuning van terugkerende activiteiten, die zich concentreren op gemeente 
overstijgende amateurkunstactiviteiten en regionale culturele evenementen. Je kunt hier 
spreken van een basisaanbod. Tegelijk is het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling al 
enige jaren een gedeelde ambitie, ook in kader van de regioarrangementen, maar die ambitie 
kwam minder uit de verf. 

Gewijzigde aanpak
In april 2021 is aan de gezamenlijke bestuurders Cultuur een voorstel voor de toekomst van 
de regionale cultuurarrangementen voorgelegd, waarbij een splitsing is aangebracht: een 
meerjarig deel voor het basisaanbod en een incidenteel deel voor impulsen op vernieuwing. 
Financieel gaan we uit van het reeds beschikbare middelen per jaar. Op basis van 
voorgaande jaren gaat het om een provinciale bijdrage van €500.000,-- per jaar (in 2021 4,5 ton 
ivm corona). Hieruit dienen beide delen gefinancierd te worden. Uitgaande van de uitwerking 
verderop in de tekst komt dat indicatief op € 375.000,-- voor het basisdeel en €125.000,-- 



voor incidentele impulsen op vernieuwing. De exacte verdeling zal mede afhangen van de 
aanvraagronde voor het basisdeel. Tevens dient de evaluatie Samen in Zee als 
richtinggevend voor de uitwerking van het incidentele deel. 

Tijdspad (besproken 5 okt OZO)
November 2021 – besluitvorming provincie en overheden convenant en regioarrangement
December – gemeenten stellen aanvraagronde meerjarige deel regioarrangement open voor 
de organisaties
Januari  2022– afstemming over de aanvragen bij gemeenten in de regio en met provincie 
Februari – indienen aanvragen gemeenten bij Provincie Zeeland
Maart – besluitvorming GS op aanvragen voor meerjarige ondersteuning basisaanbod

Ten aanzien van de incidentele impuls op vernieuwing is de verwachting te starten zodra 
evaluatie Samen in Zee gereed is en de besluitvorming in maart mee te nemen voor bepalen 
van de ruimte. Uitwerking zal dan nog voor de zomer gereed zijn en ter besluitvorming 
voorgelegd worden en na besluitvorming toegevoegd worden aan artikel 4 in het convenant.   

Voorwaarden regioarrangementen basisaanbod
De uitwerking van het meerjarig deel ten behoeve van het basisaanbod is opgenomen in het 
convenant als bijlage 2. Er is gekozen voor een meerjarige ondersteuning om zo ruimte te 
maken voor steviger inhoudelijke monitoring en stimuleren van ontwikkeling, juist ook bij het 
basisaanbod. Organisaties kunnen alleen een aanvraag bij gemeenten indienen voor:

- Activiteiten waar de deelnemer centraal staat, oftewel actieve amateurkunstbeoefening. 
- Evenementen waar 1 of meer kunstdisciplines centraal staan. 

Er is sprake van een overgang tussen de oude aanpak per jaar en een nieuwe meerjarige 
aanpak. Voor deze keer gebruiken we de indicatie dat activiteiten en organisaties tot het 
basis aanbod in de regio gerekend zouden kunnen worden indien ze minimaal twee keer 
eerder subsidie hebben ontvangen uit de oude regioarrangementen. 

Met bovenstaande keuzes komt circa 25% van wat er nu in de regioarrangementen is 
opgenomen niet meer in aanmerking voor subsidie. Daar is de indicatiestelling eerder in de 
tekst (€375.000 voor basis, € 125.000 voor impuls vernieuwing) op gebaseerd. Tegelijk 
krijgen organisaties die eerder meermalen een meer algemene programma subsidie kregen, 
de mogelijkheid om voor 1 of meer activiteiten waar ze eerder die algemene subsidie voor 
ontvingen, een specifieke aanvraag te doen passend bij de gestelde voorwaarden. Daarom is 
de 25% vooralsnog indicatief.  

Waar moet aanvraag verder aan voldoen?
- De aanvrager gevestigd te zijn in Zeeland met oog op duurzame relaties met de 

organisaties uit het basis aanbod. 
- De activiteiten hebben aantoonbaar bezoekers en/of deelnemers uit minimaal 2 

gemeenten in desbetreffende regio.
- De aanvrager dient onderscheidendheid van de activiteit voor aanbod in de regio te 

beargumenteren. 
- De aanvrager dient een projectplan in met sluitende begroting die alleen de 

aangevraagde activiteiten betreft. 

Bij de aanvraag worden verder vragen gesteld die als startpunt gelden voor de inhoudelijke 
monitoring die we via evaluatieformulieren vorm willen gaan geven. Alle gemeenten gaan 
werken met dezelfde aanvragen en evaluaties, zodat gezamenlijke inhoudelijke monitoring en 
sturing mogelijk is. 

Advies
We stellen voor in te stemmen met de (gewijzigde) uitvoering van regionaal 
cultuurarrangement 2022-2024 en voor dit vervolg een bedrag in dezelfde orde grootte 
beschikbaar te houden, €500.000,-- per jaar voor de looptijd van het convenant. 

Tot slot: Aansluiting Ontwikkelagenda Cultuur 2022-2024



Dit convenant en de samenwerking met gemeenten is integraal onderdeel van het werk in 
kader van de Ontwikkelagenda Cultuur en zal in de uitwerking daarvan en jaarplan 2022 ook 
opgenomen zijn. De looptijd van het convenant is op die van de ontwikkelagenda afgestemd. 
De ontwikkelagenda gaat uit van drie pijlers; Intrinsieke waarde, vernieuwing & verbreding en 
basis op orde. 
Het convenant bevestigt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de Zeeuwse culturele 
infrastructuur, uitgaande van de intrinsieke waarde ervan en met de verschillende 
instrumenten die we gezamenlijk inzetten werken we zowel aan de basis op orde (meerjarige 
aanpak regioarrangementen) als aan vernieuwing (onder andere Samen in Zee). 

We lopen met het voorgestelde besluit vooruit op de uitwerking van de ontwikkelagenda en 
bijhorend jaarplan, om het zo mede mogelijk te maken dat de gemeenten de regeling in 
december open kunnen stellen. 

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Bestuurlijke planning en doorlooptijd

Consequenties besluit

Financiële consequenties
Ter uitwerking van het convenant wordt voorgesteld jaarlijks (2022-2024) € 500.000,-- 
beschikbaar te stellen uit activiteit 71260 Cultuur Algemeen. Dat is in lijn met de gemiddelde 
bijdrage aan de regioarrangementen in de afgelopen jaren, en deze middelen zijn ook voor de 
jaren 2022-2024 opgenomen in de provinciale begroting. 
Op basis van de ‘Financiële verordening Provincie Zeeland 2017’ is uw college gemachtigd 
tot het sluiten van meerjarige overeenkomsten, mits de jaarlasten passen binnen het 
bestaande beleid en de daarvoor in de programma’s van de begroting en in de 
meerjarenraming opgenomen budgetten.  

Uw college zal apart besluitvorming voorgelegd krijgen over de daadwerkelijk te beschikken 
subsidies basisaanbod regioarrangementen aan de gemeenten. Dit betreffen meerjarige 
subsidies, zoals hierboven reeds aangegeven. Op basis van financiële regelgeving dienen de 
lasten van dergelijke subsidies genomen te worden in het jaar van de start uitvoering 
activiteiten, in dit geval 2022. 
Omdat de omvang van de te beschikken subsidies (basisdeel) pas exact duidelijk is na 
beoordeling, wordt voorgesteld de daartoe benodigde budgettair neutrale begrotingswijziging 
mee te nemen in de GS-besluitvorming over de beschikkingen.
 

Juridische consequenties
Het convenant betreft een inspanningsverbintenis die niet in rechte afdwingbaar is.  

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig



Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing
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Convenant samenwerking Zeeuwse culturele infrastructuur 2022-2024 
Zeeuwse overheden

Het College van Gedeputeerde Staten van Zeeland, vertegenwoordigd door de 
gedeputeerde voor Cultuur, mevrouw drs. A. Pijpelink,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Hulst, vertegenwoordigd door de 
wethouder voor Cultuur, mevrouw D. van Damme - Fassaert,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Sluis, vertegenwoordigd door de 
burgemeester met Cultuur in de dossiers, mevrouw mr. M.M.D. Vermue,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, vertegenwoordigd door 
de wethouder voor Cultuur, de heer F. Deij,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Middelburg, vertegenwoordigd door 
de wethouder voor Cultuur, mevrouw C. Doorn – Roosenburg,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Veere, vertegenwoordigd door de 
wethouder voor Cultuur, de heer P.A.C. Wisse, 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Vlissingen, vertegenwoordigd door 
de wethouder voor Cultuur, de heer drs. J.L. Reijnierse MBA MBI, 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Goes, vertegenwoordigd door de 
wethouder voor Cultuur, de heer drs. C. Pille,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Borsele, vertegenwoordigd door de 
wethouder voor Cultuur, mevrouw M.C.J. van de Plasse,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Kapelle, vertegenwoordigd door de 
wethouder voor Cultuur, de heer J. Herselman,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Schouwen-Duiveland,  
vertegenwoordigd door de wethouder voor Cultuur, mevrouw A.M.J. van Burg,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Tholen, vertegenwoordigd door de 
wethouder voor Cultuur, de heer F.J.A. Hommel,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Reimerswaal, vertegenwoordigd 
door de wethouder voor Cultuur, de heer C.A. Verburg,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Noord-Beveland, vertegenwoordigd 
door de wethouder voor Cultuur, de heer W.H.J.M. Schenkelaars, 
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Hierna te noemen "partijen",

Overwegende: 

- dat, uitgaande van de intrinsieke waarde van cultuur, de provincie en 
gemeenten de Zeeuwse culturele infrastructuur als een basisvoorziening 
aanmerken voor welzijn van de inwoners en voor een goed woon-, werk- en 
leefklimaat;

- dat genoemde partijen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de Zeeuwse 
culturele infrastructuur;

- dat de partijen de ambitie hebben de Zeeuwse culturele infrastructuur te 
versterken en te ontwikkelen; 

- dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid en ambitie wordt vormgegeven 
door samenwerking van partijen op het terrein van het cultuurbeleid, en door 
de relatie tussen cultuur en andere beleidsterreinen te versterken, startend 
vanuit de eigen verantwoordelijkheden en samenkomend daar waar er een 
gezamenlijk belang is; 

- dat de samenwerking van de partijen in continue ontwikkeling is;

KOMEN OVEREEN:

Algemene bepalingen

Artikel 1
Het doel van dit convenant is:
a. onderlinge afstemming op hoofdlijnen van het wederzijdse cultuurbeleid;
b. bevorderen dat partijen over en weer voldoende geïnformeerd zijn over 

het te voeren beleid;
c. coördinatie van de gezamenlijke inzet en ondersteuning van activiteiten 

die partijen ingevolge artikel 4 tot hun gezamenlijke verantwoordelijkheid 
rekenen; 

d. het uitwerken, bundelen en vastleggen van verdere gezamenlijke inzet, 
inhoudelijke en financiële afspraken om de Zeeuwse culturele 
infrastructuur te versterken.

Artikel 2
Partijen hebben regelmatig ambtelijke en bestuurlijke afstemming over de 
uitvoering van de gezamenlijke ambities en informeren elkaar periodiek over 
lokale, regionale en provinciale ontwikkelingen. Hiertoe is Cultuur toegevoegd 
aan de thema bijeenkomsten binnen OZO-verband. 
Tijdens deze overleggen komen de voortgang en resultaten van de in dit 
convenant vastgelegde afspraken aan de orde. Voorstellen voor verdere of 
gewijzigde gezamenlijke inzet worden ook via deze lijn ingebracht. 
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Artikel 3
Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en inzet

Artikel 4
1. Partijen werken op het gebied van cultuur samen op in ieder geval de 

beleidsterreinen: Cultureel erfgoed, Bibliotheekwerk, Kunsten en 
Cultuureducatie; 

2. Partijen hebben de subsidieregeling Samen in Zee opgesteld, ter 
versterking, verbreding en vernieuwing van de Zeeuwse culturele sector. 
Het betreft een tenderregeling, waarvan de uitvoering is belegd bij de 
Provincie. Per openstelling beslissen partijen over een mogelijke bijdrage. 
De nadere uitwerking en afspraken hierover zijn opgenomen in bijlage 1; 

3. Partijen onderscheiden de Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-
Vlaanderen als regio’s in de culturele infrastructuur. Er wordt in deze 
regio’s gezamenlijk een deel van het aanbod ondersteund via de regionale 
cultuurarrangementen. Het uitgangspunt is dat wat binnen het regionale 
cultuurarrangement gezamenlijk gerekend wordt tot het basis aanbod, dit 
door Provincie en gemeenten in het deelgebied gezamenlijk (meerjarig) 
gesubsidieerd wordt. De provinciale bijdrage wordt na positieve 
beoordeling van de aanvraag aan de gemeente waar de activiteiten 
plaatsvinden beschikt. De gemeente verleent vervolgens de eigen 
bijdrage en die van de Provincie tezamen aan betreffende activiteit(en). 
De nadere afspraken rondom het regioarrangement cultuur basisaanbod 
zijn opgenomen in bijlage 2.

4. De samenwerking tussen partijen is nog volop in ontwikkeling, wat inhoudt 
dat ook gedurende de looptijd van dit convenant de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid en inzet  nog uitgebreid en/of gewijzigd kan worden. 

Artikel 5
Partijen stellen elkaar op de hoogte van voorgenomen beleidswijzigingen. 

Slotbepalingen 

Artikel 6
Dit convenant treedt met ingang van 1 januari 2022 in werking en duurt tot en 
met 31 december 2024. 
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Artikel 7
Indien zich omstandigheden voordoen die wezenlijke gevolgen hebben voor de 
uitvoering van dit convenant, zullen partijen over een eventuele wijziging van dit 
convenant in overleg treden.

Middelburg,   november 2021 

Namens de colleges daartoe gemachtigd,

Mevrouw drs. A. Pijpelink, gedeputeerde cultuur van de Provincie Zeeland,

_______________________

Mevrouw D. van Damme - Fassaert, wethouder cultuur van de Gemeente Hulst,

________________________

Mevrouw mr. M.M.D. Vermue, burgemeester met cultuur in dossier van de 
Gemeente Sluis,

_________________________

De heer F. Deij, wethouder cultuur van de Gemeente Terneuzen,

__________________________

Mevrouw C. Doorn – Roosenburg, wethouder cultuur van de Gemeente 
Middelburg,
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________________________

De heer P.A.C. Wisse, wethouder cultuur van de Gemeente Veere,

_________________________

De heer drs. J.L. Reijnierse MBA MBI, wethouder cultuur van de Gemeente 
Vlissingen,

__________________________

De heer drs. C. Pille, wethouder cultuur van de Gemeente Goes,

___________________________

Mevrouw M.C.J. van de Plasse, wethouder cultuur van de Gemeente Borsele,

____________________________

De heer J. Herselman, wethouder cultuur van de Gemeente Kapelle,

_____________________________

Mevrouw A.M.J. van Burg, wethouder cultuur van de Gemeente Schouwen-
Duiveland,

______________________________

De heer F.J.A. Hommel, wethouder cultuur van de Gemeente Tholen,
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_______________________________

De heer C.A. Verburg, wethouder cultuur van de Gemeente Reimerswaal,

________________________________

De heer W.H.J.M. Schenkelaars, wethouder cultuur van de Gemeente Noord-
Beveland,

________________________________
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Bijlage 1 bij convenant samenwerking Zeeuws Culturele Infrastructuur 
Zeeuwse Overheden

Subsidie regeling Samen in Zee.

De regeling is gericht op versterking, vernieuwing en verbreding van de culturele 
sector binnen Zeeland. De uitgangspunten voor de regeling zijn gezamenlijk 
bepaald (besluitvorming voorjaar 2021), de uitvoering is ondergebracht bij de 
Provincie Zeeland. De bijzondere bepalingen voor deze regeling zijn opgenomen 
als hoofdstuk 23 in het Algemeen Subsidiebesluit 2013 van de Provincie.

De regeling is opgezet als een tenderprocedure, waar alleen gedurende de 
openstellingsperioden aanvragen gedaan kunnen worden. Per 
openstellingsperiode dient ook het subsidieplafond vastgesteld te worden. 
De Provincie doet per voorgenomen openstelling een verzoek aan de gemeenten 
tot een bijdrage. De Provincie kan ook besluiten tot eenzijdige openstelling, maar 
dat houdt dan automatisch in dat zij de enige inlegger is in die ronde. 

Het proces na openstelling is als volgt;
1) Een aanvrager kan tijdens de indienperiode voor advies en begeleiding bij 
Cultuurkwadraat terecht. 
2) De subsidieaanvraag wordt bij Provincie Zeeland ingediend en wordt 
gecontroleerd op volledigheid. 
3) Alle volledige aanvragen worden aan de adviescommissie voorgelegd. 
4) De adviescommissie beoordeelt de aanvragen op basis van het 
beoordelingskader. 
5) De adviescommissie rangschikt de aanvragen op volgorde van verlening wat 
ter besluit besluitvorming wordt voorgelegd aan Provincie Zeeland. 
6) Provincie Zeeland stuurt verleningsbeschikkingen aan de positief beoordeelde 
aanvragen, voor zover het subsidieplafond van de regeling dit toelaat en 
verstuurt afwijzende beschikkingen aan de rest. De volgorde van gelijk 
geplaatste subsidieaanvragen wordt door middel van loting bepaald wanneer 
subsidieverlening voor die aanvragen zou leiden tot overschrijding van het 
subsidieplafond.

Er is een evaluatie afgesproken na de eerste openstelling. Mogelijk heeft dit nog 
gevolgen voor het nu opgenomen proces. De bijlage zal indien nodig hierop 
worden aangepast.
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Bijlage 2 bij convenant samenwerking Zeeuws Culturele Infrastructuur 
Zeeuwse Overheden

Regionaal cultuurarrangement basisaanbod

De regeling is gericht op een gezamenlijke meerjarige bekostiging van 
activiteiten die tot het basisaanbod in de regio gerekend kunnen worden, 
toegespitst op de volgende categorieën:

- Activiteiten waar de deelnemer centraal staat, oftewel actieve 
amateurkunstbeoefening. 

- Evenementen waar één of meer kunstdisciplines centraal staan. 

De gemeenten zijn het loket voor deze regeling.

Er is sprake van een overgang tussen de oude aanpak per jaar en een nieuwe 
meerjarige aanpak. Alleen deze eerste keer na de overgang gebruiken we de 
indicatie dat activiteiten en organisaties tot het basis aanbod in de regio 
gerekend zouden kunnen worden indien ze meerjarig subsidie ontvangen vanuit 
de regioarrangementen.
Er kan dit keer dus alleen subsidie aangevraagd worden voor activiteiten en 
organisaties die minimaal twee keer eerder subsidie hebben ontvangen uit de 
oude regioarrangementen. 

Voorwaarden waar de aanvraag (verder) aan moet voldoen.
- De aanvrager dient gevestigd te zijn in Zeeland met oog op duurzame relaties 

met de organisaties uit het basis aanbod. 
- De activiteiten hebben aantoonbaar bezoekers en/of deelnemers uit minimaal 

2 gemeenten in desbetreffende regio.
- De aanvrager dient onderscheidendheid van de activiteit voor aanbod in de 

regio te beargumenteren. 
- De aanvrager dient een projectplan in met sluitende begroting welke alleen 

de aangevraagde activiteiten betreft. 

In de aanvraag dient verder opgenomen te zijn:
- Beschrijving activiteit en gevraagde subsidie
- Aantonen dat het voldoet aan de criteria zoals hierboven opgenomen
- Argumentatie meerwaarde activiteit voor bezoeker of deelnemer
- Argumentatie meerwaarde voor regio (cultureel en maatschappelijk 

belang/impact)
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- Ambitie/ontwikkelingspunten voor looptijd van de subsidie

Die laatste 3 punten worden gebruikt voor tussentijds volgen en evalueren van 
de activiteiten met de aanvragers (dus geen selectiecriteria). Voor de aanvraag 
én de tussentijdse evaluatie wordt door alle gemeenten gebruikt gemaakt van 
dezelfde vragen cq formulieren.

Proces tussen gemeenten en provincie bij regionaal cultuurarrangement 
basisaanbod
Aanvragen worden bij de gemeenten ingediend. De gemeente beoordeelt of de 
aanvraag past binnen de voorwaarden. De gemeenten in de desbetreffende 
regio bespreken de passende aanvragen en stellen gezamenlijk de lijst samen 
van te ondersteunen activiteiten waarmee de subsidie bij de Provincie wordt 
aangevraagd. 
De provincie beslist over deze regioaanvraag en maakt haar beslissing bekend 
via een beschikking aan de betreffende gemeenten. De gemeente geeft 
vervolgens de beslissing op de subsidieaanvraag aan de subsidievrager door via 
een beschikking.  
In deze beschikking wordt, naast de algemene provinciale subsidievoorwaarden, 
opgenomen dat de provinciale bijdrage onderdeel uitmaakt van het verleende 
subsidie en er verwacht wordt dat dit in publieksuitingen n.a.v. de activiteit 
kenbaar wordt gemaakt.  

Als prestatiebewijs en tevens verantwoording geldt het totaaloverzicht van de 
gerealiseerde activiteiten in de gemeente, waarbij in ieder geval is opgenomen: 
- naam activiteit 
- subsidiebedrag 
- opgestelde evaluatieverslag van desbetreffende activiteit.

Basis meerjarig en vernieuwing incidenteel
De verwachting is dat de inperking van de aanvraagcategorieën en de 
aanvullende selectie op onderscheidendheid financieel ruimte creëert om ook 
een incidenteel deel van de regio arrangementen in te richten. Dat deel zal zich 
meer specifiek op stimulering van nieuwe ontwikkelingen in de regio’s richten. De 
nadere uitwerking is mede afhankelijk van nadere evaluatie Samen in Zee en 
uitkomsten aanvraagronde basis aanbod en wordt op later tijdstip dan 
inwerkingtreding toegevoegd aan het convenant, conform artikel 4.4 van dit 
convenant.

Middelen
Voor beide delen stelt Provincie Zeeland in totaal maximaal € 500.000,-- per jaar 
beschikbaar voor de looptijd van het convenant, indicatief € 375.000,-- voor 
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meerjarige aanpak basisaanbod en €125.000,-- voor de incidentele impuls op 
vernieuwing. 
De exacte toedeling volgt op basis van de inhoudelijke af – en overeenstemming 
over de te ondersteunen activiteiten. Er is sprake van gezamenlijk subsidiëren. 
Dat houdt in dat minimaal 1 gemeente uit de regio en de provincie beiden/allen 
een financiële bijdrage leveren. Er geldt geen vaste verdeelsleutel per activiteit, 
over het geheel genomen wordt uitgegaan van een 50/50 verdeling. 
   


