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Bijlage(n)

Geachte heren Backx, en Van den Kieboom,

In uw brief van 25 juni 2017 stelt u ons een vraag over subsidieverlening aan Palm Parkies. Graag beantwoorden wij 
hieronder uw vraag als volgt.

Vraag
Op welke gronden heeft uw college gemeend de subsidie aan Palm Parkies met ingang van 2020 te moeten intrekken?

Met de verlening van cultuursubsidies wordt gestuurd op invulling bij de vaandels zoals benoemd in de Cultuurvisie 
(talentvol, historisch, creatief/innovatief) en op intensieve(re) samenwerking tussen organisaties om kruisbestuiving en 
kennisdeling te bevorderen. Wil men in aanmerking komen voor subsidieverlening vanuit het cultuurbudget, dan zal 
een organisatie hier invulling aan moeten geven met de activiteit. We zien dat Palm Parkies voorziet in een behoefte 
van veel inwoners (gezien de grote bezoekersaantallen), maar deze activiteit sluit inhoudelijk onvoldoende aan bij de 
uitgangspunten van de Cultuurvisie. Daarom komt dit evenement niet langer in aanmerking voor cultuursubsidie. Puur 
inkoop van programmering is niet passend binnen de cultuurvisie; programmering die bijdraagt aan de cultuurvisie wel.

Hierover is meerdere keren gesproken met de organisatie en de organisatie snapt de koerswijziging. In een gesprek 
met de organisatie eind 2016, heeft de organisatie zelf ook aangegeven zich in de toekomst mogelijk meer op de 
Belgische markt te willen richten. De stichting merkt dat er vanuit Vlaamse steden een grote vraag is naar concerten en 
de nieuwe hoofdsponsor (Palm is vervangen door Electrobel) lijkt weinig ambities lijkt te hebben om haar 
naamsbekendheid in Nederland te vergroten. Dit kan gevolgen hebben voor de concertreeks in Nederland.

Omdat we hier te maken hebben met een langdurige subsidierelatie, wordt deze in het kader van behoorlijk bestuur in 
een aantal jaar afgebouwd. Op deze manier krijgt de organisatie de tijd om andere inkomstenbronnen te onderzoeken 
en aan te boren.

Antwoord:

Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek 
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.



Hoogachtend,
lemeester en wethouders,


