LEDENBRIEF nr. 1 – JANUARI 2021
Breda, 22 januari 2021
Beste dKvB-leden,
Het afgelopen jaar was hectisch, met veel zorg en onzekerheden. Dit jaar lijkt dezelfde kant
op te gaan. De coronacrisis duurt maar voort. En het provinciebeleid belooft niet veel goeds.
Een klein lichtpuntje: de coalitie in Provinciale Staten is met de splitsing van Forum broos.
Een nieuwe Ledenbrief. Doe er je voordeel mee. Bovenal: blijf gezond en geïnspireerd!
Provinciaal beleid
dKvB: Beleidskader provincie reduceert kunst en cultuur tot vrijetijdsbesteding
29 januari spreekt provinciale staten over het Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021 –
2022 dat gedeputeerde Van Pinxteren heeft voorgesteld. Hij houdt halsstarrig vast aan de
aangekondigde bezuinigingen, ondanks de corona-omstandigheden. Je vindt het
beleidskader hier.
dKvB reageerde per brief en stuurde twee dagen later een persbericht uit. Onze reactie: het
is funest om juist in coronatijd bezuinigingen toch door te zetten, keur dit beleidsplan niet
goed, stel eerst de aangekondigde inhoudelijke visie voor 2023 op en handhaaf de komende
twee jaar het huidig budget en de instrumenten (ook het Impulsgeldenprogramma); dat
gebeurt immers ook voor cultureel erfgoed.
Definitieve besluitvorming in PS vindt op 26 februari plaats. Tot die tijd proberen we PS te
overtuigen. Wil je ook actie ondernemen naar PS, laat het ons weten:
info@dekunstvanbrabant.nl.
Vertrekkend Kunstloc directeur Chris van Koppen schreef een scherpe en harde analyse van
het voorgestelde beleidskader van de provincie en komt met heldere voorstellen. Zie Chris’
analyse hier.
Impulsgeldenprogramma 2021: slechts 1 aanvraagronde
De provincie heeft het budget voor de Impulsgeldenregeling gehalveerd: naar 1,1 miljoen
euro voor 2021. Ondanks alle aangevoerde redenen om het programma wel volledig te laten
doorlopen. Lees onze reactie in het persbericht van 10 december ‘Extra klap voor door
coronacrisis hard getroffen culturele sector’ op onze website (rubriek Actueel en dan naar
beneden scrollen).
Op de website van Kunstloc vind je informatie over de wijzigingen in de regeling en de
aanvraagprocedure. Slechts één aanvraagronde dit jaar! In april. Laat het niet lopen!
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En de evaluatie van de Impulsgeldenregeling is nu dan toch openbaar en kun je hier te lezen.
Evaluatie BrabantStad-regeling PK 2021 – 2024
dKvB: van de beoogde harmonisatie is slechts een deel gerealiseerd
BrabantStad heeft de regeling PK te veel als een juridisch probleem opgepakt in plaats van
als een stimuleringsinstrument. En de beoogde harmonisatie van de regelingen is alleen
gerealiseerd tussen de provincie en de grote Brabantse steden (en dat nog niet eens
helemaal). Begin januari presenteerde dKvB een uitvoerige evaluatie met concrete
voorstellen voor verbetering van de regelingen en aanvraag- en beoordelingsprocedure. We
blijven het principe van harmonisatie ondersteunen.
Corona-steunmaatregelen
Verzoek dKvB om ruimere richtlijnen voor hoogte weerstandvermogens gehonoreerd
Culturele instellingen die vorig jaar een vierjarige provinciale subsidie en/of bijdragen vanuit
corona-steunmaatregelen kregen, kunnen vanwege de coronacrisis niet-uitgegeven
subsidiegeld in een extra bestemmingsreserve plaatsen. De provinciale jaarrekening-richtlijn
voor het maximum van een bijdrage in een risicoreserve/weerstandsvermogen zijn dan niet
op deze extra reserve van toepassing. Daarmee is voorkomen dat dit geld terug zou moeten
naar de provincie. De betreffende instellingen hebben inmiddels een brief van de provincie
ontvangen.
De provincie kwam tot deze actie na signalen van o.a. dKvB.
Voor makers en instellingen met een projectsubsidie geldt, dat als zij hun in 2020 beoogde
activiteit vanwege de coronamaatregelen niet hebben kunnen realiseren, ze een verzoek
kunnen indienen om die activiteit alsnog dit jaar te mogen uitvoeren. Voor meer informatie
kun je terecht bij de provincie, Kunstloc of Brabant C.
Garantiefonds evenementen en festivals komt er
Op de website van Kunsten ’92 staat veel actuele informatie over de steunmaatregelen voor
de culturele sector en de acties die nog lopen richting Tweede Kamer. Laatste nieuws: een
motie in de Kamer om een garantiefonds voor evenementen en festivals te creëren is
aangenomen. Naar verluidt stelt het kabinet 300 miljoen euro daarvoor beschikbaar,
geldend voor activiteiten die na 1 juli plaatsvinden. Dat geeft festivals de mogelijkheid om in
onzekere tijden met minder risico te kunnen beginnen aan de programmering en productie.
Abel Accountants heeft een overzicht van de steunmaatregelen opgesteld (actueel tot vorige
week). En heeft het aan dKvB-leden ter beschikking gesteld, zie separate bijlage, waarvoor
dank.
Verkiezingen Tweede Kamer
Volg digitaal Het Landelijk cultuurdebat, maandagmiddag 8 februari
Het landelijk cultuurdebat voor de Tweede Kamer verkiezingen: met de cultuurspecialisten
uit de Kamer en nieuwe partijen. Door de coronamaatregelen alleen digitaal te volgen. De
organisatie is in handen van De Kunst van Brabant, Kunsten ’92, Directieoverleg Kunst- en
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Cultuureducatie Brabant, LKCA en Kunstloc. Informatie over aanmelding vind je in dit
persbericht dat we eerder vandaag uitstuurden.
Overig
Nieuwe ronde Kickstart
Het Kickstart Cultuurfonds kondigt een nieuwe aanvraagronde per 1 februari aan. Financiële
ondersteuning in coronatijd voor theaters, muziekpodia, musea en
podiumkunstproducenten. Lees meer: www.kickstartcultuurfonds.nl
Verenigingsnieuws
Contributie 2021
We versturen de contributiefacturen 2021 half februari. Het tarief is ongewijzigd.
Goede groet!
dKvB bestuur: Marilyn Jongenelen, Theo Andriessen, Marc Eysink Smeets, Ap de Vries;
kandidaat-bestuursleden: Christian Godschalk en Ad van Rosmalen;
en Annemarie Kok (secretariaat)

_______________________________________________________________________________
Reageren op onderwerpen uit deze Ledenbrief? Mail naar info@dekunstvanbrabant.nl.
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