LEDENBRIEF nr. 7 – MEI 2020
Breda, 6 mei 2020
Beste dKvB-leden,
Deze keer beginnen we niet met corona-gerelateerde onderwerpen. Wel met het nieuwe
coalitieakkoord in de provincie. We voorzien guur weer voor kunst en cultuur. En dat in de tijd dat de
corona-crisis ons al enorm hard raakt. Over saamhorigheid en solidariteit gesproken...
Brabantse kunst en cultuur in gevaar!
Donkere wolken pakken zich samen boven de culturele sector in Brabant. Nu al worden makers en
instellingen hard geraakt door de corona-crisis, maar daar lijkt nog een volgende aanslag op de
volgen.
Donderdag 7 mei wordt het programma bekend gemaakt voor het nieuwe provinciebestuur
bestaande uit VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant. Als de voortekenen en berichten
uit de wandelgangen ons niet bedriegen, wil de nieuwe coalitie in de komende vier jaren de
ondersteuning van kunst en cultuur helemaal afbouwen. Dit college beschouwt kunst en cultuur niet
als taak van de provincie. Cultuur zit al niet meer in de benaming van een van de portefeuilles van de
nieuwe gedeputeerden.
Het CDA (dat in haar verkiezingsprogramma het belang van kunst en cultuur nog nadrukkelijk
ondersteunde) levert ook op dit punt haar beloftes en principes in.
Wegvallen van provinciale gelden betekent een serieuze bedreiging voor makers, artiesten,
instellingen, festivals en cultuureducatie en -participatie. Gemeenten kunnen het gat dat dreigt te
ontstaan niet zomaar opvangen, zeker nu niet. Het betekent ook dat geld vanuit OCW, dat alleen
door matching naar Brabant komt, eveneens wegvalt.
We moeten nu onze gezamenlijke stem verheffen! Daar hebben we jullie hard bij nodig.
Maak jouw beeld/video/rap/statement e.d. over bovenstaande bedreigingen van de Brabantse
culturele sector. En /of de gevolgen daarvan. Kies daarvoor het middel dat je wilt. Kort en krachtig. En
laat het makkelijk, snel en reproduceerbaar zijn, zodat jouw (en ónze dKvB-) boodschap snel en breed
te delen is. Je beeld/video/rap e.d. graag vóór 13 mei inleveren bij Annemarie Kok:
info@dekunstvanbrabant.nl.
Laatste nieuws: Wil van Pinxteren gedeputeerde Vrije tijd, bestuur en veiligheid
Lokaal Brabant levert één gedeputeerde in het nieuwe Brabantse college: Wil van Pinxteren wordt
gedeputeerde voor Vrije tijd, bestuur en veiligheid. Hier zou cultuur dan deel van gaan uitmaken, net
als sport. Eric de Bie van Forum voor Democratie wordt gedeputeerde voor Energie, erfgoed en
bestuurlijke vernieuwing. De diverse beleidsterreinen zijn dus flink door elkaar gehusseld en van
elkaar losgekoppeld in de portefeuilles van de gedeputeerden terecht gekomen.
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Van Pinxteren laat vandaag op de website van de provincie optekenen: “Kijk er naar uit om mijn
standpunten, dicht bij de Brabander, te laten klinken. (…) onderdeel van deze coalitie omdat we dicht
bij de inwoners staan”. Onze eerste dKvB reactie: voor ons allen dan de opdracht om hem en zijn
collega’s duidelijk te maken hoe nauw de inwoners van Brabant bij hun kunstenaars en
cultuurvoorzieningen staan en zich daarbij betrokken voelen.
Het bestuur komt heel snel met voorstellen voor acties! Doe mee! Heb jij ideeën: laat het ons weten
via info@dekunstvanbrabant.nl.
Brabant maakt plannen voor steunpakket cultuur
De provincie en de B5 gemeenten (Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond en ’s-Hertogenbosch) maken
een gezamenlijk plan voor ondersteuning van de culturele sector n.a.v. de coronacrisis. Als
provinciale staten en de gemeenteraden instemmen, zou er zo’n acht miljoen euro beschikbaar
kunnen komen. Een gezamenlijk plan is nodig om een deel van het extra budget van OCW (“de 300
miljoen”) naar Brabant toe te trekken (matching-eis van OCW). Het persbericht hierover is in bijlage
aan deze mail toegevoegd.
dKvB heeft al vragen gesteld over de beperkte lijst van voor steun in aanmerking komende
instellingen en over de financiering van het Brabantse deel van het steunpakket (2 miljoen euro).
En we hebben een reactie in voorbereiding. Wordt vervolgd.
Hartelijke groet,
dKvB bestuur
Marilyn Jongenelen, Theo Andriessen, Marc Eysink Smeets, Ap de Vries
en Annemarie Kok (secretaris)
_______________________________________________________________________________
Reageren op onderwerpen uit deze Ledenbrief? Mail naar info@dekunstvanbrabant.nl.

De Kunst van Brabant, vereniging voor kunst en cultuur in Noord-Brabant.
Speelhuislaan 155, 4815 CD Breda |info@dekunstvanbrabant.nl | www.dekunstvanbrabant.nl
IBAN: NL45 0154 6494 49 | KvK: 58362290

2

