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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Wijzigingsregeling Regeling Jij Maakt Het Mee 2017-2020
Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
gelet op artikel 10, vierde lid van de Wet op het specifiek cultuurbeleid,
gelet op artikel 4:23, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht,
gelet op het Algemeen Subsidiereglement van Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie;
met goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 november 2018;
besluit:

ARTIKEL I
De Regeling Jij Maakt Het Mee 2017-2020 wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 4 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 4a. Indieningstermijn
De termijn voor het indienen van een aanvraag loopt tot en met vrijdag 14 december 2018.
Aanvragen die worden ingediend na deze datum worden afgewezen.
B
Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2023. Op bezwaar- en beroepsprocedures die
op dat moment nog niet zijn afgerond, blijft het bepaalde in deze regeling van toepassing.
ARTIKEL II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Het bestuur van stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,
namens deze,
J.J.K. Knol,directeur-bestuurder
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TOELICHTING
Algemeen
Uit evaluatie onder gebruikers van de Regeling Jij Maakt Het Mee 2017-2020 blijkt dat de regeling
aansluit bij de behoefte van de aanvragers en dat daarbij de geboden ruimte voor innovatieve
projecten en het persoonlijk contact met het Fonds voor Cultuurparticipatie worden gewaardeerd.
Tegelijkertijd werd gesignaleerd dat vereenvoudiging van de regeling en een duidelijker positionering
voor verschillende groepen aanvragers wenselijk is. Het Fonds gaat daarin voorzien door middel van
twee nieuwe, nog vast te stellen, subsidieregelingen voor 2019-2020, te weten: de Regeling Cultuurmakers van nu en de Regeling Maakruimte voor Cultuur. Deze nieuwe regelingen zullen in de plaats
komen van de huidige Regeling Jij Maakt het Mee 2017-2020.

Artikelsgewijs
Onderdeel A.
Laatstgenoemde regeling is daarom hierbij aangevuld met een uiterste indieningstermijn voor
aanvragen. Na deze termijn ingediende aanvragen zullen worden afgewezen.

Onderdeel B.
Aan de regeling is een vervaldatum toegevoegd.
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