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Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Steller 

Onderwerp 

 

maandag 8 juni 2020 

20.032080 

De gemeenteraad en steunfractieleden 

Nico den Otter 

College van burgemeester en wethouders 

Elly Klaver 

Raadsinformatiememo onderzoek instellen Topcultuurfonds 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

 

De gemeenteraad heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om een  

Topcultuurfonds op te zetten. Het Topcultuurfonds wordt uitgevoerd door Triade en kan als pilot  

worden gestart. Als na de pilot blijkt dat het in een behoefte voorziet kan overgegaan worden  

tot een structurele uitvoering ervan. Voor de sport is er een Topsportfonds en wij zien graag dat 

dit ook voor de culturele sector mogelijk wordt gemaakt. 

 

Besluit 

1. Een pilot Top Cultuurfonds laten uitvoeren door Triade voor één jaar;  

2. De pilot Top Cultuurfonds ad. € 7.500,-- te dekken uit de post activiteitensubsidie kunst en 

cultuur.   

3. Na afloop evalueren en de bevindingen delen met de raad. In de evaluatie meenemen 

welke criteria zijn gehanteerd voor deelname dan wel voor het afwijzen van een aanvraag. 

 

Aanleiding 

In samenwerking met de KCARS en Triade hebben wij de mogelijkheden onderzocht hoe wij  

vorm zouden kunnen geven aan een Topcultuurfonds. Omdat talenten in de cultuur niet  

geregistreerd staan zoals bij het Topsportfonds wordt er gestart met een Pilot Talentontwikkeling  

in Schagen.  

 

Belang 

Kinderen met talent op cultureel en kunstzinniggebied de gelegenheid geven zich verder te 

ontwikkelen door middel van een financiële ondersteuning. 

 

Talentontwikkeling 

Een fonds ter ondersteuning van toptalenten. Talentontwikkeling vindt plaats in vier 

ketenschakels;  

- kennismaken (met de discipline);  

- ontwikkelen (van de vaardigheden in een discipline);  

- bekwamen (het verder ontwikkelen van talent ter voorbereiding op het hoger 

kunstvakonderwijs of een professionele loopbaan) of  

- excelleren (de fase waarin afgestudeerden of talentvolle autodidacten de eerste stappen 

zetten in de beroepspraktijk). 

De bestaande regelingen worden met name voor de eerste twee fases ingezet. Door middel van 

de motie van 6 november 2018 wordt gevraagd om (top)talenten in de twee laatste fases van 

ontwikkeling toegankelijk te maken.  
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De fases ‘bekwamen en excelleren richting artistiek toptalent’ bereidt geïnteresseerde en 

getalenteerde jongeren stapsgewijs voor op een bestaan in de beroepspraktijk van de 

podiumkunsten. Voor het opleiden van dit “toptalent” doorlopen kinderen en jongeren idealiter 

een doorgaande leerlijn, die is opgebouwd uit de vier voornoemde stadia kennismaken, 

ontwikkelen, bekwamen en excelleren.  

 
In navolging van de topsporttalenten regeling kan er specifiek voor Schagense 

topcultuurtalenten met beperkte financiële middelen de mogelijkheid en daarmee kansen 

geboden worden om zich verder te ontwikkelen.  

 

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Joke Kruit 


