LEDENBRIEF nr. 3 – FEBRUARI 2021
Breda, 3 februari 2021
Beste dKvB-leden,
In de BrabantStad-subsidieronde PK 2021-2024 zijn ernstige fouten gemaakt. dKvB gaat daarover a.s.
vrijdag in gesprek met gedeputeerde Van Pinxteren. Laat het ons z.s.m. weten als je suggesties hebt
om in dat gesprek in te brengen. Lees in de bijgevoegde bijlage de vragen die het bestuur al bedacht
heeft. Meer info hieronder.
Verder besluiten Provinciale Staten op 26 februari over het nieuwe beleidskader vrije tijd, cultuur en
sport 2021-2022 van de provincie. We proberen dat te beïnvloeden en zeker het budget van de
Impulsgelden-regeling te laten repareren en daar hebben we contacten voor nodig met invloedrijke
CDA-ers. Laat het ons weten als er zo iemand in je bestuur of RvT zit.
BrabantStad-regeling PK 2021 – 2024: alle aanvragen worden opnieuw beoordeeld
Beoordelingsprocedure onzorgvuldig en belangenverstrengeling
Vorige week donderdag maakte Gedeputeerde Staten bekend dat de bezwaarschriftencommissie van
de subsidieregeling Hedendaagse cultuur professionele kunsten 2021-2024 de
beoordelingsprocedure als onzorgvuldig heeft beoordeeld. De provincie kondigde aan dat alle 68
aanvragen opnieuw beoordeeld gaan worden.
De positief beoordeelde aanvragers die een subsidietoekenning hebben gekregen, behouden
sowieso hun subsidie. “De eerder genomen besluiten en de rechtsgevolgen daarvan blijven overeind.
Deze besluiten zijn inmiddels onherroepelijk en onaantastbaar. Dit heeft dus geen invloed op de
reeds verleende subsidies, deze blijven in stand”, zo staat in de Statenmededeling van 26 januari.
In onze extra Ledenbrief van 29 januari vind je de onderliggende documenten.
Vrijdag a.s. spreekt een delegatie van het bestuur met gedeputeerde Van Pinxteren. In de
bijgevoegde bijlage tref je onze geactualiseerde vragenlijst aan, met dank aan leden die ons vragen
toezonden.
OPROEP: heb je hier aanvullingen of opmerkingen bij, meld ze ons per ommegaande vandaag en
morgen, info@dekunstvanbrabant.nl
Positiebepaling dKvB
dKvB vindt de gang van zaken uiterst pijnlijk en zorgwekkend. Een blamage voor de BrabantStadpartners, die helaas en onterecht afstraalt op de gehele Brabantse culturele sector. De
beoordelingscommissie is nu doelwit en wordt - niet helemaal terecht - in zijn geheel
gediskwalificeerd. Dit miskent de onzorgvuldige procedure en sturing daarop en gaat voorbij aan de
politiek/bestuurlijke eindverantwoordelijkheid daarvoor. Gedeputeerde Van Pinxteren is
“onaangenaam verrast” en vindt de situatie “onacceptabel”, maar dat is niet genoeg. Excuses zijn op
zijn plaats. Excuses aan de bezwaarmakers. En ook aan alle aanvragers die negatief beoordeeld
werden of met een positief advies onder de zaaglijn terecht kwamen; zij zitten nu langer in
onzekerheid of weer in een periode tussen hoop en vrees. Terecht of onterecht, de juridische
consequenties van de gekozen aanpak van de provincie zijn nog onduidelijk. Excuses aan het hele
Brabantse culturele veld, dat onder een schimmig vergrootglas is komen te liggen.
dKvB bepleit een uiterst zorgvuldig, transparant en ruimhartig vervolg. Lees verder in de bijgevoegde
bijlage.
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OPROEP: informeer dKvB s.v.p. als je zelf alsnog (juridische) stappen wilt gaan ondernemen,
info@dekunstvanbrabant.nl
OPROEP: heb je eerder het indienen van een bezwaarschrift in deze procedure overwogen, maar heb
je daar toch van afgezien na contact met de provincie of gemeente of een provinciale
ondersteunings-organisatie: laat het ons snel weten, graag met zoveel mogelijk concrete (contact)gegevens erbij, info@dekunstvanbrabant.nl
Provinciaal kunst- en cultuurbeleid
PS stemt op 26 februari over Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 2021-2022
Vrijdag spraken de PS woordvoerders cultuur over het Beleidskader vrije tijd, cultuur en sport 20212022. dKvB lobbyde voor minimaal het handhaven van het budget 2021 van de Impulsgeldenregeling. Het was een ontluisterend debat, met weinig diepgang en argumentatie. De oppositie
probeerde nog iets voor cultuur te betekenen en het CDA gaf aan niet erg gelukkig te zijn met dit
beleidskader, maar erg concreet en hoopvol werd het niet. Enkele partijen - waaronder het CDA kondigden moties aan, maar nog niet concreet waarover. dKvB probeert de handen op elkaar te
krijgen voor een motie voor de reparatie van het Impulsgeldenbudget. Het CDA is de te bewerken
partij.
OPROEP: wie van jullie kent CDA-ers? Binnen je bestuur of RvT, binnen PS, binnen de gemeenteraad?
En wil je helpen het CDA te ‘bewerken’? Meld je z.s.m.! Samen staan we sterker!
info@dekunstvanbrabant.nl
Verkiezingen Tweede Kamer
Volg digitaal Het Landelijk cultuurdebat, maandagmiddag 8 februari
Hét landelijk cultuurdebat voor de Tweede Kamerverkiezingen: 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 Cultuureducatie Brabant,
LKCA, Kunstloc en Bibliotheek LocHal. Informatie over aanmelding vind je in dit persbericht.
Hartelijke groet,
dKvB bestuur: Marilyn Jongenelen, Theo Andriessen, Marc Eysink Smeets, Ap de Vries;
kandidaat-bestuursleden: Pien Rutten, 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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