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Extra klap voor door coronacrisis hard getroffen culturele sector
Provincie Noord-Brabant halveert belangrijke subsidieregeling, ondanks gebleken nut
In een persbericht vandaag kondigt de provincie Noord-Brabant bij monde van gedeputeerde
Wil van Pinxteren de voortzetting aan van het provinciale Impulsgeldenprogramma voor de
kunst- en cultuursector. De toon van het bericht klinkt positief, onterecht: er staat niet bij dat
dit voor de sector zo belangrijke programma meer dan gehalveerd wordt. Van 2,4 miljoen euro
naar 1,1 miljoen voor het komend jaar. Dit ondanks een recente positieve evaluatie en de vele
argumenten die Van Pinxteren zijn aangereikt om in deze crisistijd juist dit succesvolle
programma in de volle omvang te handhaven.
Vereniging De Kunst van Brabant (dKvB) heeft meerdere keren aangegeven dat juist het
Impulsgelden-programma, dat voorziet in projectgeld voor versterking van het artistieke en
zakelijke vermogen van kunstenaars en culturele organisaties, goed ingezet kan worden om hen
een zetje in de rug te geven om de gevolgen van de coronacrisis te boven te komen. Onder
andere dKvB pleitte daarom voor handhaving van het programma en het budget, ondanks
signalen over problemen bij de aanvraagprocedure.
Deze week nog publiceerde Van Pinxteren een column in een Nieuwsbrief van Brabant C (Fanzine
nr. 3, 2020) waarin hij stelt dat hij met het Impulsgeldenprogramma de veerkracht van de
Brabantse culturele sector wil versterken. Zijn mooie woorden staan in schril contrast met zijn
beleid en besluiten.
dKvB riep Provinciale Staten en de Gedeputeerde eerder op om de culturele sector de ruimte en
rust te geven om zich na de coronacrisis te kunnen herpakken, te kunnen herstellen, de gestaakte
producties te kunnen hernemen en de relatie met het publiek te kunnen herbouwen. Daar is o.a.
rust op het beleidsfront en minimaal handhaving van het huidige provinciale cultuurbudget voor
nodig. En een provinciaal bestuur dat perspectief biedt. Het provinciebestuur doet nu het
tegenovergestelde, houdt hardnekkig vast aan het in maart opgestelde bestuursakkoord en houdt
geen rekening met de veranderde omstandigheden. dKvB vindt dat ongepast in deze crisistijd.
Met de grote korting op het impulsgeldenprogramma is het bovendien zeer de vraag of de
provincie en de Brabantse cultuur het succes van dit jaar bij de verdeling van de landelijke,
vierjarige subsidie voor 2021 - 2024, in 2024 zal kunnen herhalen. Talenten en jonge makers
krijgen nu immers minder kansen om zich te ontwikkelen en door te groeien naar de door de
provincie zo gewenste top.
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