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Den Haag, 10 december 2020  
Kenmerk: RVC-2020-1597 
 
 
Betreft: Advies over de aangepaste plannen van instellingen met een ‘nee, 
tenzij’-advies in het kader van de BIS 2021-2024 
 
 
 
 
 
Geachte minister Van Engelshoven,  
 

De raad heeft op 4 juni 2020 geadviseerd 6 organisaties geen BIS-

subsidie toe te kennen, tenzij wordt voldaan aan een aantal voorwaarden. 

In uw subsidiebeschikking van 15 september 2020 heeft u de betrokken 

organisaties verzocht een bijgesteld plan aan te leveren dat op alle 

onderdelen voldoet aan de strikte condities die de raad in zijn advies 

heeft gesteld. U heeft de raad 12 november 2020 gevraagd uiterlijk 10 

december over de bijgestelde plannen te adviseren.  

 

De raad oordeelt dat Bonnefanten, Cinekid, Centraal Museum, 

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (eerder: Stichting Theater in 

Nederland) en Noordbrabants Museum aan deze voorwaarden hebben 

voldaan. Voor het overige handhaaft hij zijn beoordeling van 4 juni 2020. 

 

De raad is van oordeel dat LKCA niet aan de gestelde voorwaarden heeft 

voldaan. Echter, gezien het grote belang van cultuureducatie en 

cultuurparticipatie vindt de raad het essentieel dat er een bovensectorale 

instelling is die de cultuursector in cultuureducatie en cultuurparticipatie 

ondersteunt en versterkt. Juist deze tijd vraagt om een instelling die - 

vanuit het perspectief van diversiteit en inclusie - gericht is op de 

bewustwording dat cultuur niet alleen voor iedereen is, maar ook van 

iedereen. Een instelling die een visie heeft op de rol van cultuur in de 

samenleving en de bevordering van de eigen creativiteit, die dit uitdraagt 

en die daarin een regisserende rol kan vervullen. 

 

Naar de mening van de raad geeft LKCA met dit plan onvoldoende 

invulling aan de functie en opdracht zoals die geformuleerd is in artikel 
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3.46 van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid. De raad vindt het 

voorstelbaar dat LKCA in de toekomst wel invulling kan geven aan deze 

functie op een wijze die aansluit bij de (mede door de Covid-19 

pandemie) veranderende samenleving en cultuursector. De instelling 

dient zich daarvoor te heroriënteren op haar rol in het cultuurbestel. De 

raad verwijst in dit kader nadrukkelijk ook naar zijn adviezen van vier 

jaar geleden en van 4 juni jl. Het ligt in de rede dat dit zal leiden tot een 

strategische herpositionering en herstructurering.  

 

De raad adviseert daarbij LKCA vooralsnog een subsidie toe te kennen 

voor de periode van een jaar. Het overige deel van het voor deze functie 

gereserveerde subsidiebedrag adviseert de raad te koppelen aan de 

uitvoering van een door herpositionering aangepast plan met een daarop 

aangepaste begroting in de daaropvolgende jaren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
    
                                          
 
Kristel Baele     Jakob van der Waarden 
Voorzitter     Directeur 


