ms'
Motie: Geef impulsgelden een impuls
Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 26 maart 2021;
Behandelend Statenvoorstel 03/21 inzake 'Beleid Vrije Tijd,Cultuur en Sport 2021-2022'
Overwegende dat:
De impulsgelden en de ondersteuning van creatievelingen hiermee, de basis is van de
culturele piramide in Brabant;
Voor de toekomst van de top van de culturele piramide, voldoende aanvoer nodig is van
potentiële toppers zoals ooit daar waren de DDW en Glow;
Bedrijven zoals Cosun, ASML en vele anderen gebruik maken van de creativiteit van
studenten en afgestuurden van onder meer de Design Academy, en andere kunst en
culturele opleidingen in Brabant, voor het ontwikkelen van nieuwe producten;
De piramide van Kunst en Cultuur, de aanwezigheid van allerlei instellingen, evenementen
e.d. bijdraagt aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werknemers van onder meer
ASML en alle toeleveranciers van dit bedrijf,
de kunst en cultuursector grote stappen zetten in professionalisering en meer
ondernemerschap, en dat de begeleiding bij aanvraag om impulsgelden hierbij belangrijk
zijn. Brabant C en Kunstloc hierover veel kennis en ervaring beschikken.
Van mening zijn dat
Halvering van het budget voor impulsgelden en het wegvallen van de professionalisering een
stap terug is in de ambitie en wens uit het beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport
Met de halvering het gevaar ontstaat dat op termijn hierdoor het aanbod van de topcultuur
afkalft en hiermee gepaard gaande vestigingsklimaat verslechterd
Fondsen zoals het Brabantsportfonds, en fondsen voor technische start-ups en scale ups
belangrijk zijn voor Brainportregio en heel Brabant, evenals de impulsgelden
Provincie Brabant, GS en PS over een groot netwerk van bedrijven en ondernemers beschikt
en dit netwerk is goed te enthousiasmeren voor nieuwe ideeën, projecten etc. die er voor
zorgen dat het vestigingsklimaat in Brabant nog beter wordt.
Roepen het college van Gedeputeerde Staten op om, in samenwerking met Brabant C en Kunstloc,
met inzet van haar netwerk van bedrijven, ondernemers, instellingen en vele anderen, te zoeken
naar de mogelijkheid van het instellen van een impulsfonds voor creatievelingen, in vergelijking met
het recent opgerichte BrabantSportfonds.
en gaan over tot de orde van de dag.
Partij van de Arbeid, Edith van Dijk
50 Plus, Jan Frans Brouwers

