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Onderwerp

Schriftelijke vragen m.b.t. Steunmaatregelen Corona voor cultuur in Brabant
Datum

12 mei 2020
Ons kenmerk

Geachte heer Van der Meeren,

C2263511/4696516
Uw kenmerk

Bij brief van 3 mei 2020, ingekomen op 4 mei 2020, heeft u namens de Forum
voor Democratie fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.M. (Monique) Claassen

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06) 52 79 40 58

1. De Fractie van Forum voor Democratie had graag met Gedeputeerde Staten in
debat gegaan over de steunmaatregelen voor de culture infrastructuur in Brabant.
Waarom heeft GS ervoor gekozen om het budgetrecht van PS te passeren en niet
op voorhand te informeren over de ophanden zijnde maatregelen? Kunnen de
steunmaatregelen gedekt worden uit het programma cultuur en/of wordt er aan
PS nog een separate begrotingswijziging voorgelegd?
Antwoord: De financiering van het voorstel is gevonden binnen de begroting van
cultuur. Er is dan ook geen sprake van dat het College het budgetrecht van PS
heeft gepasseerd.
2. Het persbericht stelt dat de maatregelen primair ontwikkeld zijn, met, door en
voor de vijf steden van BrabantStad maar dat er ook middelen buiten de grote
steden ingezet gaan worden. Forum voor Democratie vindt het jammer dat er
alleen een gecoördineerde aanpak en inbreng is vanuit BrabantStad en dat andere
middelgrote en kleine gemeenten, waarvan enkele met een zeer hoogwaardige
culturele infrastructuur, niet in dit proces zijn meegenomen. Waarom heeft GS
ervoor gekozen om alleen Brabantstad te betrekken bij dit proces?
Antwoord: De minister heeft in haar aanpak een verzoek neergelegd bij de
stedelijke regio’s. Voor Brabant wordt op dat moment BrabantStad
aangesproken. Tegelijkertijd met het BrabantStad-voorstel aan OCW heeft de
provincie alle gemeenten van Brabant benaderd met vragen over eventuele
noden in hun gemeente bij culturele instellingen. Ook in de gesprekken met
OCW aangaande de criteria voor de gelden van OCW nemen wij de belangen
van podia, musea en filmtheaters in niet-B5 gemeenten mee.
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3. Zoals vermeld gaan er ook middelen ingezet worden buiten de vijf grote steden
in andere gemeenten. Deze gemeenten hebben deze informatie uit de pers moeten
vernemen en zitten in grote onzekerheid over hoe en wanneer er invulling gegeven
wordt aan dit voornemen. Is GS voornemens om actief contact op te nemen met
alle Brabantse gemeenten over dit voornemen? Is GS tevens voornemens een
concreet plan van aanpak op te stellen voor deze invulling en deze met PS en alle
Brabantse gemeentes te delen?
Antwoord: Uw aanname dat deze gemeenten de informatie uit de pers hebben
moeten vernemen is onjuist. Gelijktijdig aan het persbericht zijn alle
portefeuillehouders Cultuur in Brabant geïnformeerd over het
coronasteunpakket en gevraagd om instellingen in hun gemeente die eventueel
in aanmerking zouden kunnen komen voor deze steun bij de provincie kenbaar
te maken.
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4. Gaan de middelen ingezet worden voor gesubsidieerde culturele instellingen of
ook naar cultuurinstellingen die niet gesubsidieerd worden door de overheid?
Wordt deze afweging meegenomen in het plan van aanpak en gecommuniceerd
naar de Brabantse gemeenten?
Antwoord: Zie de antwoorden op vragen 2 en 3 en de informatie in de
Statenmededeling aangaande de tot op heden officieel gecommuniceerde
criteria.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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