LEDENBRIEF nr. 4 – FEBRUARI 2021
Breda, 5 februari 2021
Beste dKvB-leden,
In deze extra Ledenbrief een snelle update over de als onzorgvuldig weggezette
beoordelingsprocedure subsidieregeling PK BrabantStad 2021-2024 en de geplande
herbeoordelingsprocedure.
Gedeputeerde Staten hebben gistermiddag een nieuwe Statenmededeling gepresenteerd en ook de
vragen van het CDA zijn inmiddels schriftelijk beantwoord. Het schept al meer duidelijkheid.
Herbeoordeling aanvragen subsidieregeling BrabantStad PK 2021-2024
Statenmededeling en antwoorden op CDA vragen
In separate bijlage treffen jullie een Statenmededeling van donderdag 4 februari aan. En ook de
schriftelijke antwoorden van Gedeputeerde Staten op vragen van CDA-cultuurwoordvoerder Marcel
Deryckere. De moeite van het lezen waard.
Hier geen tekstexegese, maar we menen te lezen dat de provincie toezegt dat aanvragers die in de
herbeoordelingsronde boven de oorspronkelijke zaaglijn uitkomen (“binnen het subsidieplafond
vallen”), alsnog een subsidie van de provincie toegekend krijgen. Deze vraag stelde dKvB al en als dat
klopt is dat goed nieuws!
Zie antwoord 9c (en 10) in de brief aan het CDA en pag. 3 van de Statenmededeling onderaan. Maar
dat betekent nog niet alsnog ook een subsidie van de betreffende gemeente! Zie de alinea
daarboven.
En lees ook de onderste regel op die pagina: de bevestiging dat de reeds afgegeven
subsidietoekenningen hoe dan ook in stand blijven.
Zo ongeveer op het moment dat deze brief verstuurd wordt, spreekt een delegatie van het dKvBbestuur met gedeputeerde Van Pinxteren en zijn ambtenaren. We zullen onze bovenstaande
interpretaties checken en onze overige vragen stellen. Die vind je in de Ledenbrief van eergisteren.
En dank aan alle leden die nog aanvullende vragen hebben ingediend.
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.

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

1

