
 
Amendement: Stop subsidie-infuus filmhuis ’t Hoogt 
 
De Gemeenteraad van Utrecht bijeen in de vergadering van 10 november 2016, ter bespreking van de 
Programmabegroting 2017, 
 
 
Constaterende dat:  

- Filmhuis ‘t Hoogt, een filmhuis voor de moeilijke film, al sinds 1972 subsidie ontvangt van de 
gemeente Utrecht; 

- Het filmhuis meerjarige subsidie over de periode 2017-2020 jaarlijks 410.000 euro krijgt 
toegekend volgens het raadsvoorstel Nota subsidievoorstellen Cultuurnota 2017 - 2020; 

- Particuliere Utrechtse filmhuizen, voor de moeilijke film, aantonen dat zij zonder subsidie 
kunnen draaien; 

- Het filmhuis enige cineastische cultuureducatie verzorgt. 
 
 
Overwegende dat:  

- Andere marktpartijen in Utrecht hebben aangegeven het filmprogramma van filmhuis ‘t Hoogt 
zonder subsidie te willen programmeren; 

- Filmhuis ’t Hoogt in de afgelopen 40 jaar geen blijk heeft gegeven of geeft voor 
programmering van de moeilijke film op eigen kracht, zonder subsidie; 

- De huurovereenkomst medio 2018 afloopt en er nog geen definitief nieuw onderkomen is 
gevonden; 

- Er door het subsidiëren van filmhuis ’t Hoogt een oneerlijke concurrentie positie ten opzichte 
van andere niet-gesubsidieerde filmhuizen bestaat; 

- Zes door de commissie subsidiabel geachte culturele organisaties, vanwege uitputting van het 
vaste subsidiebudget geen of beperkte meerjarige subsidie krijgen. 

 
Besluit: 

- De meerjarige culturele subsidie voor filmhuis ’t Hoogt te beëindigen; 
- Te bezien of en hoe cineastische cultuureducatie via andere instellingen kan worden 

gerealiseerd; 
- Aan het eerste beslispunt van het raadsvoorstel een passage toe te voegen die luidt: 

met dien verstande dat aan de volgende subsidieaanvragers, in plaats van incidentele 
ondersteuning uit het flexibel budget voor 2017, een meerjarige subsidie voor de periode 
2017-2020 wordt toegekend vanuit het vaste budget voor een bedrag van 410.000 euro, 
aangevuld met jaarlijkse subsidie van 162.300 euro vanuit het flexibele cultuurbudget over de 
periode 2017-2020: 

- Cie Wordt Vervolgd / Metaalkathedraal               € 100.000,- 
- Nederlands Volksbuurtmuseum              € 120.000,- 
- De Coöperatie                        € 151.500,- 
- Stuim (Schweigman)            €   80.800,- 
- Insomnio                                € 101.000,- 
- New Dutch Connections     €   19.000,- (aanvulling op toegekende subsidie)   
- Totaal                                    € 572.300,- 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Cees Bos 
Stadsbelang Utrecht 


