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TOLHUISTUIN

Sinds de oprichting in 2007 biedt Tolhuistuin een plek aan makers waar ze zich kunnen manifesteren in verschillende disciplines. De
Amsterdams Kunstraad vindt het belangrijk dat er goede voorzieningen
zijn in Amsterdam-Noord, omdat hier verhoudingsgewijs weinig cultureel
aanbod aanwezig is.
De Tolhuistuin is mede door het aan de voorzijde gelegen restaurant en de muzikale programmering van Paradiso een aantrekkelijke
cultuurplek geworden. De kleine zalen van het complex en de tuin worden geprogrammeerd door Stichting Tolhuistuin, die onderdelen van
het complex verhuurt aan een aantal gezelschappen, festivals en individuele makers. De zogeheten huisgenoten leveren een bijdrage aan de
programmering.
In 2021 verandert de relatie van de stichting met de andere gebruikers van de panden en de tuin. De stichting is geen huisbaas meer
– dat is de directie Vastgoed van de gemeente – en alleen nog betrokken
bij de selectie van de huurders. Het college van B en W heeft besloten om
Tolhuistuin te handhaven in de Amsterdam Bis 2021-2024, weliswaar met
een speciale opdracht.
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De kunstraad uitte in de tussentijdse evaluatie van 2019 reeds zijn
zorgen over de geringe prestaties van de instelling. De kunstraad heeft de
plannen van Tolhuistuin voor de periode 2021-2024 zorgvuldig tegen het
licht gehouden en komt tot de conclusie dat er onvoldoende vertrouwen is
in het ondernemingsplan en de uitvoeringscapaciteit van Tolhuistuin.

De kunstraad adviseert het gemeentebestuur Tolhuistuin een nieuwe
opdracht te geven en de instelling in de gelegenheid te stellen voor 15
september 2020 een nieuw plan in te dienen. In de nieuwe opdracht aan
Tolhuistuin adviseert de kunstraad een focus op de succesvolle programmering in de wijken in samenwerking met partners als Volksoperahuis, de
Noorderparkkamer en de Theaterstraat.
Voor Tolhuistuin neemt de kunstraad in dit advies een reservering op van 500.000 euro. Dit is een maximumbedrag, afhankelijk van de
nieuwe aanvraag kan de kunstraad in het najaar ook een lager bedrag
adviseren. De kunstraad adviseert tevens een tussentijdse evaluatie van
Tolhuistuin.
Huidig 		

€ 578.308

Huidig 2020* € 583.513
Gevraagd

€ 840.000

Advies**

€ 500.000

*inclusief (eenmalige) 0,9% compensatie nominaal in het jaar 2020
**maximaal - tevens adviseert de kunstraad een tussentijdse evaluatie
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