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Toekenning provinciale cultuursubsidies
Datum

22 november 2016
Ons kenmerk

Geachte heer Deryckere,

C2198526/4108288
Uw kenmerk

Bij brief van 8 november 2016, ingekomen op 8 november 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

A.M. (Sandra) Aerts

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Hebt u kennis genomen van de brief van de Tilburgse culturele instellingen
aan de provincie Noord-Brabant?
Antwoord: Ja. Wij hebben kennis genomen van de brief van 4 november
met de gezamenlijke reactie van 12 Tilburgse culturele instellingen,
ondertekend door Jan Zobel (Incubate). Met uitzondering van de Nwe Vorst
zijn dit aanvragers van een provinciale subsidie voor de periode 20172020.

2. Wat is uw reactie op deze brief?
Antwoord: Zie hiervoor het antwoord op vraag 3.

3. Bent u het met de schrijvers eens dat het besluit van de provincie zorgt voor
een culturele kaalslag in Tilburg.
Antwoord: Nee, wij herkennen dit beeld niet. In totaal gaat er voor de
beleidsperiode 2017-2020 €4,7 mln provinciale subsidie naar Tilburg. In
2013-2016 was dit €4 mln. Het aantal gehonoreerde instellingen is ten
opzichte van 2013-2016 per saldo nagenoeg gelijk gebleven (7 instellingen
in 2017-2020, 8 in 2013-2016).
Een aantal Tilburgse instellingen is afgevallen ten opzichte van de vorige
periode (Mundial, Trash, Incubate) en er worden aanvragen gehonoreerd
van instellingen die vorige keer niet door de provincie gesubsidieerd werden
(Tilt, TextielLab). Overige aanvragen die niet gehonoreerd worden, hadden
de vorige periode ook geen provinciale subsidie.
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4. In de afgelopen maanden hebben zowel Provinciale als Gedeputeerde
Staten geprotesteerd tegen de scheve verdeling van cultuurmiddelen tussen
de Randstad en Brabant. In hoeverre neemt u de geografische spreiding
over Brabant mee in de besluitvorming over provinciale cultuursubsidies?
Antwoord: Geografische spreiding is geen zelfstandig criterium in de
provinciale subsidieregeling Hedendaagse Cultuur. Dat geldt wel voor de
bijdrage die een aanvrager levert aan de Brabantse culturele infrastructuur.
Daarbij speelt het bereik van de aanvrager ook een rol.
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5. Bent u het met het CDA eens dat de maatschappelijke inbedding van
culturele organisaties moet meewegen bij de beoordeling van culturele
subsidieaanvragen?
Antwoord: Wij beschouwen voldoende publieksbereik of samenwerking met
andere culturele of maatschappelijke organisaties als vormen van
maatschappelijke inbedding. Hierdoor wordt via de criteria publiekstrategie
en bijdrage aan de culturele infrastructuur, de maatschappelijke inbedding
meegenomen in de beoordeling van culturele subsidie aanvragen.

6. Nog geen jaar geleden, in december 2015, hebt u besloten 140.000 euro
extra subsidie te verlenen aan Incubate om een groot incidenteel tekort te
dekken. Nu besluit u dezelfde organisatie geen enkele steun te verlenen
voor de komende jaren, waardoor het festival wellicht alsnog omvalt. Hoe
legt u dit uit?
Antwoord: De adviescommissie Kunsten heeft de aanvraag van Incubate
beoordeeld aan de hand van de subsidieregeling Hedendaagse Cultuur en
ten opzichte van andere aanvragen gewaardeerd. Gelet op de
voorgeschiedenis is daarbij met name gekeken naar de uitwerking van het
nieuwe festivalmodel, de publiekstrategie en de zakelijke professionaliteit.
Of er eerder subsidies verleend zijn is voor de beoordeling van de huidige
aanvraag niet relevant.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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