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Onderwerp

Beantwoording technische vragen
Datum

1 7 maart 2021
Ons kenmerk

4859080
Uw kenmerk

Geachte heer Deryckere,

Contactpersoon

H.E.J.J.M. (Heidi) Buijtels
Telefoon

Bij e-mail van 12 maart 2021 heeft u namens de CDA-fractie technische vragen
gesteld over Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport gesteld.

Email

hbuijtels@brabant.nl

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.
1. In het beleidskader wordt vanuit de bestuursakkoordmiddelen naast 6,6
miljoen voor flexibele programmering ook 5 miljoen gereserveerd voor 2023.
Zijn die middelen noodzakelijk om op basis van de huidige budgetten het
huidige beleid in 2023 te continueren of is er ruimte voor nieuw beleid?
Antwoord: De middelen voor flexibele programmering zijn nodig om binnen
de kaders van het nu voorliggende voorstel het college de ruimte te geven om
flexibel in te kunnen spelen op nieuwe initiatieven en ontwikkelingen die wel
onze beleidsdoelen ondersteunen, maar waarvoor nog geen dekking in onze
begroting is opgenomen. U kunt daarbij onder meer denken aan eventuele
actuele onvoorziene ontwikkelingen (bijvoorbeeld in relatie tot Corona),
nieuwe evenementen en/of andere nieuwe initiatieven die nu in ontwikkeling
zijn. De 5 mln. die zijn gereserveerd voor de inzet in 2023 en het nieuwe
kader voor de periode vanaf 2023, waarover wij uw Staten medio 2022 een
voorstel zullen voorleggen. In dat kader is onder meer een besluit nodig over
de meerjarenraming Brabant C dan wel het opvangen van eventuele
transitiekosten als gevolg van dit nieuwe kader.
2. Kunt u ons een helder overzicht verschaffen van de verdeling van alle
bestuursakkoordmiddeien (ook al genomen besluiten) en de verdeling van
vrijgevallen overige middelen (zoals samenleving)?

Bijlage(n)

Provincie Noord-Brabant

Antwoord: In bijlage 1 treft u een factsheet aan over de ombuiging en inzet
van de bestuursakkoordmiddelen. Daarnaast verwijzen wij u naar het memo
van de gedeputeerde 'Beantwoording aanvullende vragen naar aanleiding
van de themabijeenkomst van 25 september 2020' dat op 12 oktober 2020
is verstuurd. In dit memo wordt inzage gegeven in onder meer de
verplichtingen die binnen het programma reeds zijn aangegaan en een
uitsplitsing van de middelen voor cultuur op basis van het huidige, aflopende
beleid (zie link)
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3. Hoe is de bezuiniging op Kunsf/oc tot stand gekomen en waar is de
specifieke keuze voor 1,2 miljoen op gebaseerd?
Antwoord: In het huidige bestuursakkoord is in het kader van de begroting op
orde afgesproken dat er binnen het Programma Vrije Tijd, Cultuur, Sport en
Erfgoed een taakstelling ligt van ĥ 7,1 mln. en dat structurele activiteiten met
structurele middelen moeten worden gefinancierd. In het beleidskader Vrijetijd,
Cultuur en Sport 2021-2022 is een eerste heroverweging van de structurele
middelen gemaakt. Zo heeft Sport een structurele plaats (ad ĥ 3,6 mln.,
waarvan ĥ 0,4 reeds beschikbaar) gekregen op de begroting. In totaal gaat
het zodoende om een ombuiging van ĥ 10,4 mln. in deze beleidsperiode.
Een groot deel van deze ombuiging is ingevuld door reeds genomen besluiten
op gebied van Samenleving (-/- 5,8 mln) en het Programma Taal en Media f
/- 1,9 mln.). Ook het programma Erfgoed neemt een deel van de ombuiging
voor haar rekening (-/- 1,5 mln.). Hieruit resteert een opgave van ĥ 1,1 mln.
te realiseren via de begroting voor Cultuur. GS hebben ervoor gekozen de
middelen niet bij de sector te halen, maar bij onze eigen uitvoering, te weten
Kunstloc. Effectief komt dit neer op een taakstelling in 2022 van 0,6 mln.
oplopend naar1,2 mln. in 2023 . Ingezet wordt op een vermindering van de
tweedelijns ondersteuning door Kunstloc. De exacte wijze waarop deze
bezuiniging echter wordt behaald is onderdeel van gesprek met Kunstloc.
4. Is er een specificatie beschikbaar hoe de bezuiniging bij Kunstloc gaat
worden uitgevoerd?
Antwoord: Nee. Hierover worden gesprekken gevoerd met Kunstloc.

Met vriendelijke groet,
Heidi Buijtels

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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Factsheet Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
Portefeuillehouder
Begrotingsprogramma
Budgetverdeling

Ombuigingsopgave

Beleidskader 2021 en 2022
Kader 2023 - 2030
Bestuursakkoordmiddelen

Vrije Tijd, Cultuur en Sport
Erfgoed
Wil van Pinxteren
Eric de Bie
Programma 10 Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed
In totaal is er voor het begrotingsprogramma structureel 40,5 miljoen euro beschikbaar
(peildatum 2021). Dit is als volgt verdeeld:
121
Vrijetijdseconomie
Erfgoed
1,7
Cultuur
20,6
Sport
0,4
Samenleving
5,8
Op het begrotingsprogramma 10 (Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed) wordt in totaal 7,2
miljoen omgebogen. Daarvan dient 7 miljoen vanaf 2023 gerealiseerd te zijn en 0,2 miljoen
vanaf 2025. Vanaf 2023 is op de begroting geen geld meer voor Samenleving en wordt de
bijdrage aan sport structureel verhoogd tot 3,2 mln. In Statenvoorstel 03/21 wordt
voorgesteld om de ombuiging als volgt te verdelen:
Vrijetijdseconomie
0
Erfgoed
- 1,5
Totaal
Cultuur
- 3,1
- 1,51
2
Sport
+ 3,2
Samenleving
- 5,8
Totaal
- 5,7
Totale ombuiging (5,7 + 1,5) : 7,2 miljoen
Beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-20223
De (verbeeldings)kracht van erfgoed
2016-20224
Vanaf 2023 zullen Vrije Tijd, Cultuur, Sport én Erfgoed gezamenlijk deel uitmaken van het
nieuwe op te stellen beleidskader 2023-2030.
In totaal is er voor het begrotingsprogramma 30 miljoen aan bestuursakkoordmiddelen
beschikbaar gesteld. Van deze 30 miljoen zijn 20 miljoen bestemd voor Vrije Tijd, Cultuur en
Sport en 10 miljoen voor Erfgoed. Deze zijn tot aan dit moment als volgt ingezet en/of
verdeeld5:
'21
'22
'23
'24
'21
'22
Ondersteuning
philharmonie
zuid-nederland
Inzet op sport
Sportfonds
Vrijetijdsecono
mie
Algemeen/Flexi
bele program
mering
Stelpost
Totaal

3,56

1,5

1,5

1,5

Verhaallijnen

1

1

2,67

1,68

-

0,45
0,6

0,45
0,6

-

-

Behoud
Erfgoed en
ruimte
Basis op orde

0,35

0,55

Stelpost

5

Totaal

10

0,8
6,6

0,49
20

1 Exclusief inzet Rijksbijdrage restauratieregeling
2 Waarvan 0,2 miljoen vanaf 2025
3 Dit kader is afgelopen december naar uw Staten gestuurd (Statenvoorstel 03/21). Vaststelling vindt waarschijnlijk 26 februari
2021 plaats
4 De verlenging van dit kader is afgelopen december naar uw Staten gestuurd (Statenvoorstel 95/20). Vaststelling vindt
waarschijnlijk 26 februari 2021 plaats
5 Over een aantal bestemmingen moet er nog besluitvorming door uw Staten plaatsvinden. Bedragen x mln.
6 Waarvan 0,5 t.b.v. OKB
7 Waarvan 0,4 t.b.v. OKB
8 Waarvan 0,8 miljoen inzet in 2024 en 2025 betreft
9 Een deel van de bestuursakkoordmiddelen maakt deel uit van deze stelpost van in totaal 5 miljoen. De overige 4,6 miljoen zijn
restant middelen samenleving.

