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Amendement niet korten op het budget van de Impulsgeldenregeling voor 2021

Provinciale Staten van IMoord-Brabant in vergadering bijeen op 26 maart 2021, behandelend het
Statenvoorstel 03/21: Beleidskader Vrije Tijd Cultuur en Sport 2021-2022
Besluiten aan de tekstpassage in het ontwerpbesluit 03/21 B

Toe te voegen als besluit 5
5. Zowel de structurele- als projectfinanciering van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 20162020, wordt als budget van de Impulsgeldenregeling beschikbaar gesteld voor het beleidskader
Vrije Tijd, Cultuur en Sport 2021-2022.

Toelichting:
Uit de evaluatie die gehouden is door Berenschot is gebleken dat de Impulsgelden die zijn gestart in
2013, zich sindsdien ontwikkeld hebben tot een uniek instrument dat de afgelopen járen een
dominante plek heeft ingenomen in kunst en cultuur in Brabant.1.
Finale aanbevelingen van Berenschot is: "continueer het programma Impulsgelden en kort niet op het
budget hiervan Wij concluderen dat het programma Impulsgelden en in het bijzonder de
projectfinanciering een belangrijke plaats innemen in de financiering door de provincie en bijdragen
aan duurzame versterking van het Brabantse cultuursysteem. Wij concluderen dat de doelen en de
uitvoering niet hoeven te worden bijgesteld. Om het programma Impulsgelden te vervolgen en de
output op niveau te houden zal opnieuw budget moeten worden vrijgemaakt. Een substantiële
verlaging van het budget zal de aantrekkelijkheid en het gebruik van het programma sterk doen
afnemen en dit kan er ook toe leiden dat aanvragers met betekenisvolle initiatieven een zodanig lage
succeskans ervaren dat zij geen aanvragen meer doen en het programma niet meer van betekenis is.
Wij bevelen de provincie aan, gezien de effectiviteit van het programma, de output en de uitvoering,
het programma te vervolgen met een minimaal gelijkblijvend jaarlijks budget'2
Het College heeft de staten laten weten dat het op basis van deze evaluatie en in afwachting van een
door de staten vast te stellen beleidskader voor Vrije Tijd, Cultuur en Sport heeft besloten om het
Impulsgeldenprogramma in 2021 met de daarvoor meerjarig beschikbare structurele middelen te
continueren3. Dit is ongeveer de helft van het budget ten opzichte van hetgeen beschikbaar was op
basis van het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2016 - 2020. De verlaging van het budget en het niet
continueren van de projectsubsidie raakt in het bijzonder de jonge makers (Makersregeling) en
nieuwe vernieuwende initiatieven die met projectfinanciering gestimuleerd worden.

1 Statenmededeling "Evaluatie Impulsgelden/ Impulsgelden 2021"d.d. 8 december 2020
2 Rapport Berenschot (pag. 3-4
3 Statenmededeling "Evaluatie Impulsgelden/ Impulsgelden 2021"d.d. 8 december 2020

Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van het coronavirus voor de Brabantse cultuursector
heeft PON/Telos in opdracht van Kunstloc een onderzoek gehouden4. De onderzoek laat duidelijk
zien dat de Cultuursector een van de sectoren zijn die het hardst is getroffen door de coronacrisis.
Van alle sectoren lijkt de impact van de coronacrisis op het aantal faillissementen het grootst te zijn
voor deze sector. Het cultureel kapitaal van de culturele sector in Noord-Brabant is in 2020 sterk
verzwakt. Ook de economische kapitaal heeft eronder te lijden. Zes op de tien culturele instellingen
en zeven op de tien kunstenaars verwachten in 2020 minder dan 70 procent van hun omzet te
behalen.
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