Per email aan:
de gedeputeerde cultuur van de provincie Noord-Brabant en
de wethouders cultuur van Breda, Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Helmond en Eindhoven
Breda, 11 mei 2020
Betreft: steunmaatregelen culturele sector/matching met extra gelden van OCW
Geachte gedeputeerde en wethouders,
De provincie en de B5 gemeenten werken aan een plan voor een Brabants steunpakket voor de werkers en
organisaties in de culturele sector. Een plan dat aansluit bij de middelen die het kabinet in verband met de
coronacrisis voor de sector beschikbaar stelt (300 miljoen) en dat vereist is om er op regionaal niveau een
beroep op te kunnen doen.
We - vereniging De Kunst van Brabant (dKvB) – zijn blij met deze eerste inzet van de provincie en de
gemeenten. Alleen de generieke maatregelen en de specifieke coulancemaatregelen – hoewel getuigend van
daadkracht en ruimhartigheid - bieden de culturele sector immers te weinig soelaas.
Extra ondersteuning is hard nodig, te meer daar de kunst en cultuur als een der eersten op slot gingen n.a.v. de
corona-crisis en naar verwachting een der laatste zullen zijn die weer geheel open kunnen. Extra Brabantse
ondersteuning is hard nodig omdat de extra middelen die OCW ter beschikking stelt grotendeels terecht zullen
komen bij de landelijk (OCW en landelijke fondsen) gefinancierde instellingen. Voor de decentraal
gefinancierde culturele organisaties is door OCW nu alleen iets geregeld als gemeenten en provincie meedoen.
We ondersteunen uw inzet voor dit steunpakket en de voorgestelde bedragen van harte en rekenen erop dat
zodoende geld vanuit “Den Haag” naar Brabant, naar de Brabantse kunst en cultuur, getrokken kan worden.
Daarnaast vragen wij u om goed te kijken op welke culturele voorzieningen het Brabants steunpakket
betrekking moet hebben en welke aard de maatregelen kunnen hebben. Het ministerie van OCW spreekt
vooralsnog alleen over podia, musea en filmtheaters. Zo ook het persbericht d.d. 1 mei van de provincie.
Dit is echter veel te beperkt en lijkt ons illustratief bedoeld. Denk bijvoorbeeld ook aan de regionale theater- en
dansgezelschappen en -projecten, muziekensembles, festivals en aan de theaterwerkplaatsen, werkplaatsen
beeldende kunst en muziekstudio’s die van groot belang zijn voor de talentontwikkeling.
Het is ook belangrijk dat het steunpakket voorziet in een aanscherping van de coulancemaatregelen, zoals
huurkwijtschelding i.p.v. alleen opschorten van de inning van huurpenningen.
In de afgelopen jaren is door u flink geïnvesteerd in een bloeiende culturele infrastructuur in Brabant. En met
succes! Het is van belang om die investeringen niet verloren te laten gaan door het coronavirus.
Wij vertrouwen op u om, samen met het rijk, de culturele sector door deze crisis heen te helpen.
Met vriendelijke groet, namens bestuur en leden,

Ap de Vries, voorzitter De Kunst van Brabant
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