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BRABANT
Aan de leden van de gemeenteraden van Breda, Eindhoven, Helmond,
's-Hertogenbosch, Tilburg en de leden van Provinciale Staten

Datum
30 januari 2018

Onderwerp:
Cultuurvisie BrabantStad

Contactpersoon
Martin van Ginkel
Projecteider Cultuurvisie
BrabantStad
Telefoon
06-52834602

Geachte leden van de gemeenteraden en leden van Provinciale Staten,

Email
maitin.van.ginkel@tilburg.nl

Met deze brief informeren wij u over de ontwikkeling van de gezamenlijke
cultuurvisie van BrabantStad. In BrabantStad zijn de gemeenten Breda, Eindhoven,
Helmond, 's-Hertogenbosch, Tilburg en de provincie verenigd.

Bijiage(n)
3

Regioverkenning Raad voor Cultuur
In november 2017 publiceerde de Raad voor Cultuur de verkenning Cultuur voor
stad, land en regio; de rol van stedelijke regio's in het cultuurbestel (www.cultuur.nll).
Dit adviesorgaan van de regering en het parlement stelt in deze regioverkenning voor
om naast de landelijke culturele infrastructuur (BIS) ook een Regionale Infrastructuur (RIS) in te richten vanaf
2021. Dit sluit aan op de behoefte van BrabantStad aan een landelijk cultuurbeleid dat beter dan nu het geval
is, aansluit op het cultuurbeleid in onze stedelijke regio. Naar verwachting reageert de minister in het eerste
kwartaal van 2018 op deze verkenning met haar visiebrief aan de Tweede Kamer.
In gesprek met de Raad voor Cultuur en het ministerie van OCW
Wij zijn al langer met de Raad voor Cultuur en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in
gesprek over een nationaal cultuurbeleid waarbij de kennis en ervaring die bij provincie en gemeenten
aanwezig zijn het vertrekpunt vormen voor de beleidsvoornemens van het Rijk en in de beoordeling van
plannen van culturele instellingen. Dit in plaats van het huidige centralistisch gestuurde landelijke
cultuurbeleid. Onze inzet is meer cultuur in Brabant, in de Brabantse steden en voor de Brabanders. Wij zijn
verheugd dat de regioverkenning van de Raad hieraan tegemoet komt. Reeds in 2016 overhandigden wij het
Bidbook - BrabantStad Nationale Culturele Proeftuin aan de minister van OCW. Daarin biedt BrabantStad zich
aan als proeftuin voor landelijke cultuurbeleid vanuit de stedelijke regio. Dit bidbook is als bijlage bij deze
brief opgenomen.
Afstemming subsidieregelingen en adviestrajecten
Diverse culturele instellingen en de belangenorganisatie De Kunst van Brabant wijzen ons op het gebrek aan
afstemming van procedures door de overheden en de behoefte hieraan door 'het culturele veld'. Tevens
vraagt men aandacht voor de positie, de kracht en de betekenis van de verschillende kunstvormen in hun
regionale context. Deze geluiden sterken ons in onze opvatting dat een omkering van beleid nodig is, waarin
de start in de regio ligt en een integrale afweging vorm krijgt.
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Taskforce cultuurvisie BrabantStad
Begin 2017 startten wij de 'Taksforce Cultuurvisie BrabantsStaď om ons voor te bereiden op de herziening
van het landelijk cultuurbestel waarin de stedelijke regio een belangrijke rol speelt. Om op tijd klaar te zijn
met de formulering van onze gezamenlijke cultuurvisie hebben wij al de nodige stappen gezet. In 2017 zijn
we samen gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarige onderzoeksagenda en een pilot in
samenspraak met de landelijke Boekmanstichting naar lokale en regionale cultuurcijfers. De oplevering van
de eerste resultaten verwachten wij medio 2018. Ten behoeve van de formulering van een gezamenlijke
cultuurvisie hebben wij in juni 2017 Brabant laat het zien; bouwstenen de cultuurvisie BrabantStad 2021
2024 vastgesteld. Deze notitie treft u aan in de bijlage. Hieronder benoemen wij de inhoudelijke bouwstenen.
Bouwstenen Cultuurvisie vanaf 2021
Wij kijken vanuit (inter-)nationaal perspectief naar Brabant, want Brabant heeft een internationale oriëntatie
op economisch, onderwijs-, technologisch én cultureel gebied. Het speelveld voor kunst en cultuur is
(inter-)nationaal en gaat over grenzen heen. Maar naar onze overtuiging kan dat alleen vanuit verankering in
een lokale situatie, vanuit Brabant als thuisbasis. De intrinsieke waarde van cultuur wordt ook, voor
ieder individu en de samenleving als geheel, bereikt in de verbinding met andere sectoren.
Een ecosysteem van kunst en cultuur bouwt zich van onder naar boven op. Van wijk en dorp naar stad, regio
en land. Cultuur vertelt het verhaal van stad en dorp en weerspiegelt de lokale identiteit op een manier die
actueel is voor de bevolking van nu. In Brabant is veel topkwaliteit aanwezig. In het huidig beleid worden
lokaal en internationaal als twee tegenpolen gezien, bijvoorbeeld door afzonderlijke regelingen of toelagen,
terwijl het bij veel instellingen in onze regio vaak juist als één geheel moet worden gezien: ze zijn lokaal en
internationaal relevant.
Wij gaan uit van de kanteling van 'alleen van bovenaf naar een directe relatie van kunst en cultuur met de
omgeving. De moderne netwerksamenleving is een fundament voor kunst en cultuur. Onze geschiedenis en
identiteit verbinden Brabanders in al hun verscheidenheid. Duurzame ontwikkeling van culturele waarde
vraagt om een betere afstemming tussen de overheden. In die afstemming ligt de basis voor een duurzame
groei van culturele waarde. Het voorstel gaat uit van de autonomie van de afzonderlijke partners, maar is
gestoeld op de overtuiging dat we het niet alleen kunnen. Als we de lokale basis beter kunnen koppelen aan
de inzet van het Rijk dan kan die basis zich verduurzamen.
Ons voorstel gaat over BrabantStad, maar heeft betekenis voor de regio Brabant in zijn geheel. De steden in
BrabantStad vervullen nu reeds functies in de directe regio buiten de eigen gemeentegrenzen. Op die manier
staat BrabantStad voor Brabant in bredere context. In dit licht is het arbeidsmarktperspectief voor kunst en
cultuur in Brabant een bijzonder aandachtspunt.
Vervolg
Wij zetten met ingang van 2018 onder meer de volgende stappen:
- Wij werken de bouwstenen uit tot onze gezamenlijke cultuurvisie en zetten een traject in gang om te
komen tot harmonisatie van subsidieregelingen en adviestrajecten ín aanloop naar de cultuurperiode
ingaande 2021;
- Wij zetten het overleg met OCW voort over 'proeftuinen' en laten de minister nader kennismaken
met de regio;
- In februari organiseren wij een informatiebijeenkomst voor culturele organisaties, makers,
gemeenteraden en Provinciale Staten, en andere betrokkenen en geïnteresseerden over hoe wij de
gezamenlijke cultuurvisie vormgeven en halen wij hiervoor input op uit de regio.
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Meer informatie
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met Martin van Ginkel, ambtelijke projectleider van de
Taskforce Cultuurvisie BrabantStad (martin.van.ginkel@tilburg.nl; tel. 06 52 834 602) of met de ambtelijke
medewerkers van uw gemeente die zitting hebben in de taskforce. Hun contactgegevens zijn opgenomen in
bijlage 3.
Met vriendelijke groet,
Taskforce Cultuurvisie BrabantStad

H. Swinkels, voorzitter
gedeputeerde cultuur provincie Noord-Brabant/voorzitter vakoverleg cultuur BrabantStad

——
Mevrouw M. de Bie, wethouder cultuur Breda

Mevrouw M. Schreurs, wethouder cultuur Eindhoven

VEL- - - De heer F. Stîenen, wethouder cultuur Helmond
Hertogenbosch

De heer H. van Olden, wethouder cultuur 's-

Mevrouw M. Hendrickx, wethouder cultuur Tilburg.

Bijlagen
- Bijlage 1 - Bidbook - BrabantStad Nationale Culturele Proeftuin
- Bijlage 2 - Brabant laat het zien; bouwstenen de cultuurvisie BrabantStad 2021-2024
- Bijlage 3 - Overzicht contactpersonen taskforce Cultuurvisie BrabantStad
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Bijlage 3- Overzicht contactpersonen taskforce Cultuurvisie BrabantStad
De taskforce bestaat bestuurlijk uit de leden van het vakoverleg cultuur BrabantStad:
De heer H. Swinkels, voorzitter, gedeputeerde cultuur provincie Noord-Brabant;
Mevrouw M. de Bie, wethouder cultuur Breda;
Mevrouw M. Schreurs, wethouder cultuur Eindhoven;
De heer F. Stienen, wethouder cultuur Helmond;
De heer H. van Olden, wethouder cultuur 's-Hertogenbosch;
Mevrouw M. Hendrickx, wethouder cultuur Tilburg.
De ambtelijke leden van de taskforce en contactpersonen zijn:
Martin van Ginkel, strateeg cultuur gemeente Tilburg/ambtelijke projectleider Taskforce Cultuurvisie
BrabantStad: martin.van.ginkel@tilburg.nl; tel.: 06 52 83 46 02;
Bert Doedens, hoofd cultuur provincie Noord-Brabant: adoedens@brabant.nl: tel. 06 55 68 65 01;
Petra van der Eist, beleidsmedewerk cultuur gemeente Breda; ppa.van.der.elst@breda.nl: tel. 06 22 54 15 23;
Tanja Mlaker, directeur Stichting Cultuur Eindhoven; taniamlaker@cultuureindhoven.nl: tel. 06 19 22 83 20;
Simone Visser, sectorhoofd gemeente Helmond: s.visser@helmond.nl: tel 06-53 39 53 78.
Ad van Niekerk, hoofd cultuur gemeente 's-Hertogenbosch: a.vanniekerk@s-hertogenbosch.nl;
tel. 06 22 48 43 82.
Bijlagen 1 en 2 treft u separaat bij deze brief aan.
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BRABANTSTAD

NATIONALE
CULTURELE
PROEFTUIN

BIDBOOK

BRABANT

In Brabant gebeurt het. Wij hebben grote plannen voor de toekomst.
Want als je doet wat je altijd deed. dan krijg je wat je altijd kreeg.
Daarom doen wij het in BrabantStad Cultuur anders. We werken hier
intensief samen, we innoveren, en we geven het culturele veld de
ruimte om te experimenteren. Wij willen dé proeftuin van Nederland
zijn, en met dit bidbook geven we u een voorproefje van wat er allemaal
kan in Brabant.

Marcelle Hendrickx, Tilburg

Cuttuur] de samenwerking met het rijk en
de rijksfondsen intensiveren. We bieden de
intensieve samenwerking, innovatieve werk
wijze, vete cross-overs en experimenteer
ruimte van onze stadsregio aan ats proeftuin
voor de toekomst. Wij schetsen hoe we
samen met atte betrokkenen vorm witten
geven aan een gedragen aanpak van de
transitie van het nationate cutturete bestet
vanaf 2021, waarin stadsregio's ats Brabant
Stad een centrafe rot speten.

Met dit bod witten de wethouders Cuttuur van
Breda, Eindhoven, Hetmond, ’s-Hertogenbosch,
Titburg en de gedeputeerde Cuttuurvan de
provincie Noord-Brabant (samen BrabantStad

Dit bod is tijdens het overteg van de minister
Bussemaker van ŨCW en de BrabantStad
bestuurders op 6 juni aan de minister
overhandigd.

GEDEPUTEERDE CULTUUR
PROVINCIE NOORD-BRABANT

Henri Swinkels
WETHOUDERS CULTUUR

Marianne de Bie, Breda
Mary-Ann Schreurs, Eindhoven
Frans Stienen, Helmond
Huib van Olden, 's-Hertogenbosch

CREATIEF EN INNOVATIEF

BrabantStad behoort tot de top van Europese kennis

In BrabantStad opereert slechts een klein aantal BIS-

en innovatieregio’s en werkt continu aan de agglomeratie-

instellingen van het Rijk, maar het culturele leven is

en internationale concurrentiekracht van Brabant.

rijk en de lokale binding sterk. BrabantStad combineert

Onze traditie van samenwerking, ook tussen gemeenten

internationale topinstellingen met een sterke maat

en provincie, helpt ons nu om onze resultaten ten goede

schappelijke positie van kunst en cultuur door

te laten komen aan heel Brabant. B ra ba nt (Stad) verbindt

verbindingen met andere domeinen.

de hoogstedelijke allure van onze steden met de relatieve
luwte van het ommeland en wordt gekend om zijn

BrabantStad verheugt zich over de wijze waarop onze

uitstekende culturele en creatieve klimaat. Onze kracht

kunst- en cultuurinstellingen opereren en zich

zit in innovatie én in onze traditie en erfgoed. Bij ons:

vernieuwen. Nu al weten we cultuur te verbinden
met andere domeinen. Enkele voorbeelden:

» is creatieve ontplooiing vanzelfsprekend, van eerste
kennismaking tot en met onze toptalenten
» weten creativiteit, innovatie en ambacht elkaar te
vinden
» investeren we gezamenlijk in een nog aantrekkelijker
kunst- en cultuuraanbod met (inter)nationale uitstra
ling.

» Smart Design To Market: een project van Stichting
Eduventure, i.s.m. ASML, gericht op talentontwikkeling,
design, en de koppeling van beide aan het bedrijfsleven.
De impuls was nodig om het project op te starten,
het initiatief wordt nu gedragen door bedrijfsleven.
» Slem Shoelab: een project van Slem, gericht op de

Vn

to ?

nx-

mogelijkheden van gebruik van 3D-printers voor

onderscheiden, maarwaarin grenzen tussen de diverse

schoenontwerp en -productie. Door de investering in

disciplines meer en meer vervagen. We organiseren niet

de werkplaats is innovatie en dóórontwikkeling mogelijk.

sectoraal en zetten duidelijke accenten op het gebied

» Creativiteit en innovatie in veiligheid: een project van
Stichting innovatie voor veiligheid, gericht op

van cultuur-educatie, cross-overs, internationalisering,
innovatie, creatieve industrie en design.

het brengen van creativiteit en nieuwe blikken in
de veiligheidssector (brandweer, politie, etc.) en

We kennen in Brabant van alle provincies de grootste

daarmee een verbreding van opdrachtgeverschap

deelname van gemeenten aan 'Cultuureducatie met

voor de kunstsector.

Kwaliteit', en de komende periode bouwen we deze nog

» KunstKameraden: een project van Stichting Cultuur-

verder uit. Daarbij zetten we de doorlopende leerlijn door

kantine waarin jongeren uit de jeugdzorg in contact

in het voortgezet onderwijs en buitenschoolse cultuur

komen met professionele kunstenaars. Samen

educatie om beginnende talenten aansluiting te kunnen

zoeken zij door actieve cultuurparticipatie naar

garanderen bij kunstvakopleidingen. Er loopt reeds dit

nieuwe manieren van expressie.

jaareen pilot gericht op alternatieve en duurzame invul
lingen van buitenschoolse cultuureducatie met behoud

CREATIEF EN EXPERIMENT

van kwaliteit, toegankelijkheid en een breed aanbod.

Om tot maatwerk te komen in BrabantStad ontwikkelen

We experimenteren de komende periode met een

we de komende periode een culturele infrastructuur

vernieuwende, innovatieve vorm van talentontwikkeling

waarin we de verschillende sectoren weliswaar nog

die zich niet langer sectoraal of disciplinair organiseert.

Presentatie-, podium- en ondersteuningsinsteUingen

gebruik van big data. We hebben hier vele mooie

werken daarbij uitdrukkelijk interdisciplinair samen.

voorbeelden van.

We hebben bewezen voorloper te zijn in de ontwikkeling

CREATIEF EN KANS

van een op de regio geïnspireerde culturele infrastructuur.

De voedingsbodem ligt er. Evenals een breed in de

De goede ervaringen in Brabant met de "impulsgelden

(stads)regio gedragen aanpak. Presentatie-, podium-

regeling" heeft navolging gekregen in het landelijke

en ondersteuningsinsteUingen gaan met overheden,

programma “The Art of Impact". Het concept “buurt-

bedrijven en private partijen voor een aanpak die op

cultuur" zoals dat nu ook landelijk door het Prins Ber

veel fronten echt anders is. We zijn er van overtuigd

nard Cultuurfonds wordt omarmd, heeft zijn oorsprong

dat dat nodig is. Het is voor ons geen vraag meer of

in Brabant. We hebben een breder palet aan financierings-

we dat kunnen, het is een kwestie van willen. Aan u

instrumenten voor de culturele sector weten te ontwik

de keuze om met ons deze ambities vorm te geven

kelen, waarin naast subsidies in toenemende mate

en onze regio, onze experimenten en ervaringen te

gebruik wordt gemaakt van crowdfunding, garant

benutten als proeftuin voor de toekomst.

stellingen en leningen.BrabantStad creërt vele
vernieuwende verbindingen tussen cultuur en andere

Meer specifiek zien wij kansen om intensief met u

maatschappelijke domeinen en zet doelbewust nieuwe

samen te werken op de volgende onderwerpen:

technologie in voor ontwikkeling en experiment op het

Ivoígende paginaļ

gebied van kunst en cultuur, bijvoorbeeld door het

PILOT NIEUWE DOELGROEPEN
VOOR FESTIVALS

Brabant is dé festivatprovincie in Nederland. Binnen BrabantStad hechten wij belang aan festivals in ons cultuursysteem,
omdat het niet alleen presentatieplekken zijn. Ze vervullen
ook andere belangrijke rollen in het systeem:
* als opdrachtgever, waardoor productie en presentatie
slim zijn verbonden;
* binnen de talentontwikkelingsprogramma's, als podium
en ervaringsplek voor nieuwkomers;
* als vernieuwers, omdat de flexibele programmering ruimte
biedt voor vernieuwend aanbod en crossovers.
De opgave voor veel culturele instellingen en festivals is hoe ze
meer en andere bezoekers kunnen trekken. Als dat lukt kunnen
meer mensen genieten van kunst en cultuur en gaan de inkom
sten toenemen. Wij zien kansen voor onze festivals om door te
groeien tot aantrekkelijke verleiders, om nieuwe doelgroepen te
bereiken.
Gelijktijdig zien we dat individuele festivals vaak te klein zijn om
hier echt in te kunnen investeren. Daarom willen wij samen met
Brabantse festivals een gezamenlijk concept ontwikkelen met
als werktitel ‘Brabant Festivals', om meer bezoekers te trekken
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en authenticiteit
van de individuele festivals.
Wij zijn voornemens hier een meerjarig project van te maken en
nodigen u van harte uit om hierbij aan te sluiten. Dan kunnen we
de opgedane ervaringen delen en leren van de ‘best practices'
die we met de Brabantse festivals laten zien.

STEDELIJKE REGIO

BRABANTSTAD
» Waar succes en plezier samengaan
» Samenwerken zit in ons DNA
» Creativiteit, innovatie en ambacht
ontmoeten elkaar
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TASKFORCE STEDELIJKE
REGIO BRABANTSTAD

We zijn een creatieve en innovatieve regio met
spraakmakende topinstellingen die in staat zijn om
werelden te inspireren en verbinden. Innovatie is
een uitingsvorm van creativiteit, waarmee we het
belang bevestigd zien van een florerend cultureel
klimaat. Begin 2014 is Brabant als enige Neder
landse regio toegelaten tot het internationale net
werk Districts of Creativity het zogenaamde DC
Network. Flier werken veertien internationale
regio's in samen. Brabant is op het gebied van inno
vatie een Europese topregio. Daardoor ontstaan er
juist regionaal vaak heel bijzondere samen
werkingsvormen tussen verschillende disciplines.
We merken echter dat de bestaande financierings
systematiek daar onvoldoende bij aansluit en zelfs
deze samenwerking in de weg kan staan. De Raad

voor Cultuur erkent deze
mismatch tussen landelijke
fondsen en de regionale
behoefte aan ruimte voor
vernieuwing en multidisciplinair
werken.
Wij roepen ter voorbereiding van de
kunstenplanperiode vanaf 2021 een taskforce
Culturele regio BrabantStad in het leven. Wij doen
u hierbij het aanbod om hier vanuit het rijk bij aan
te sluiten om voorstellen te ontwikkelen hoe de
toekomstigste samenwerking die recht doet aan
de behoefte vanuit onze regio, in de toekomst kan
werken.

CULTUUREDUCATIE BINNENEN BUITENSCHOOLS

Cultuureducatie met kwaliteit is goed verankerd: veel
scholen worden bereikt met aanbod van hoge kwaliteit
en er wordt geïnvesteerd in innovatieve producten.
De Brabantse aanpak binnen het programma Cultuur
educatie met Kwaliteit, met de Culturele Ladekast
en de Cultuur Loper, behoort tot de landelijke top.
Deze positie willen we handhaven en versterken door
intensivering van de samenwerking. We doen u
het aanbod om samen met ons een pilot
uit te voeren waarin we stimuleren
dat de komende járen meer
gemeenten/basisscholen

deelnemen aan Cultuureducatie met Kwaliteit. Waarin
we strategieën ontwikkelen om cultuureducatie in het
voortgezet onderwijs te laten aansluiten bij onze inspan
ningen in het basisonderwijs en doorlopende leerlijnen
verder te ontwikkelen. wWe zoeken naar nieuwe vormen
van buitenschoolse cultuureducatie die kansrijk zijn om
de toegankelijkheid, de kwaliteit en het brede aanbod
duurzaam te verankeren in de regionale culturele
infrastructuur.

TALENTHUB BRABANT
Brabant heeft een divers palet aan kunstvakopleidingen.
De toptalenten van deze opleidingen bieden we ruimte om hun
talent in en vanuit Brabant te exploiteren, om door te groeien
en te excelleren. Onze ambitie is talenten die van de Brabantse
kunstvakopleidingen komen voor de provincie te behouden
en anderen te verleiden om zich in Brabant te vestigen.
De afgelopen periode zijn wij er in geslaagd om na het verdwijnen
van de productiehuizen een nieuw model van talentontwikkeling
te realiseren. De ervaringen uit diverse Brabantse talentenprojecten
zijn samengebracht in een nieuw concept: deTalentenhub Brabant.
Hierbij werken talenten, opleidingen, presentatie-, podia-,
festivals- en ondersteunende instellingen in verschillende
disciplines nauw samen. Daardoor is het talent beter in staat
om niet alleen een betere kunstenaar te worden maar ook een
jUffUflŮH'.lä*'

goede beroepspraktijk op te bouwen. We staan aan de vooravond
van de verdere ontwikkeling van deze Talentenhub Brabant
en bieden aan om deze vorm van talentenontwikkeling samen

cfjil

verder vorm te geven en onze ervaringen landelijk te delen.
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Brabant laat het zien
Bouwstenen voor de cultuurvisie BrabantStad 2021 - 2024
Van
Taskforce cultuur
BrabantStad

Datum

Aanleiding
In februari 2017 hebben de wethouders en gedeputeerde verenigd in BrabantStad
Cultuur aan de ambtelijke taskforce1 de opdracht verstrekt om te komen tot een
gezamenlijke cultuurvisie voor de (stedelijke) regio Brabant'. Kernpunten uit de
opdracht:

27 juni 2017

Contactpersoon
H L.A. Duenk | Secretaris
BrabantStad Cultuur

Werkzaam bij
Provincie Noord-Brabant

1

2.
3.

Werk een onderscheidend model van samenwerking op cultureel gebied uit
voor BrabantStad waarbij BrabantStad als fenomeen in de ontwikkeling van
de stedelijke regio centraal staat;
Ontwerp instrumenten die hierbij passen;
Benoem een paar gebieden waarop we ons profileren.

Telefoon
(073) 680 85 09

Email
hduenk@brabant.nl

De opdracht volgt logisch op het Bidbook - BrabantStad Nationale Culturele Proeftuin dat op 6 juni 2016 is
overhandigd aan de minister van OCW. Daarin biedt BrabantStad zich aan als proeftuin voor het landelijke
cultuurbeleid vanuit de stedelijke regio vanaf 2021.

Wat heeft de taskforce gedaan?
De ingrediënten uit de afgelopen periode die hebben geleid tot dit voorstel.
- Onder leiding van procesbegeleider Thomas van Dalen is een zestal sessies gehouden om te komen tot
een gezamenlijke cultuurvisie;
- Een viertal gesprekken is gevoerd met vertegenwoordigers uit het culturele veld (zie bijlage 1) om input op
te halen;
Er zijn gesprekken geweest met de Raad voor Cultuur, OCW en fondsen over de stedelijke regio in het
landelijk cultuurbeleid vanaf 2021.
In het kader van de taskforce zijn zowel bestuurlijk als ambtelijk met de Raad voor Cultuur en OCW
gesprekken gevoerd over de aangekondigde transitie. Daarin is veel gezegd over het huidige centralistisch
gestuurde landelijke cultuurbeleid en de behoefte aan een nationaal cultuurbeleid waarbij provincie en
gemeenten en de kennis en ervaring die hier aanwezig is, veel meer dan nu het geval is vertrekpunt zijn in de
beleidsvoornemens van het Rijk en in de beoordeling van plannen van culturele instellingen.
Ook hebben tal van culturele instellingen waaronder De Kunst van Brabant en verschillende dansinstellingen
het afgelopen jaar voor uiteenlopende onderwerpen onze aandacht gevraagd. Aanleiding hiertoe waren vaak
’ Ad van Niekerk (Den Bosch), Simone Visser (Helmond), Bert Doedens en Jet Duenk (provincie Noord-Brabant), Petra van Eist (Breda), Tanja Mlaker
(Eindhoven) en Martin van Ginkel (Tilburg)
‘ Al eerder is in hel BrabantStad besproken dal de Brabantse cultuursector een grote male van onderlinge samenhang kent. Om deze te versterken en
kansen voor Brabant optimaal te benutten is toen al geconcludeerd dat gezamenlijke inspanningen nodig zijn.

Programmabureau BrabantStad ļ Postbus 90151 | 5200 MC 's-Hertogenbosch | T ^31(0)73 680 8310 | brabanlslad@brabanl.nl | www.brabantslad nl
BrabantStad een bestuurlijk netwerk: Breda | Eindhoven | Helmond | 's-Hertogenbosch ļ Tilburg | Provincie Noord-Brabant
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de recente besluiten in het kader van de vierjarige subsidietrajecten van Rijk, provincie en gemeenten
2017-2020. Hierin werd nadrukkelijk gewezen op het gebrek aan afstemming van procedures door de
overheden en de enorme behoefte hieraan, de positie, de kracht en de betekenis van de verschillende
kunstvormen in hun regionale context en de soms onnavolgbare wijze van toedeling van subsidies in relatie tot
het versterken van de kracht van kunst en cultuur in Brabant. Deze geluiden hebben ons gesterkt in onze
opvatting dat een omkering van beleid nodig is, waarin de start in de regio ligt en een integrale afweging
centraal staat.
BrabantStad wil in 2021 een landelijke culturele infrastructuur (BIS) en overige beleidsinstrumenten die
naadloos aansluit op die van onze stedelijke regio. En om op tijd klaar te zijn, moeten er nu stappen worden
gezet. BrabantStad bereidt zich voor, om te beginnen door met een gezamenlijke cultuurvisie te komen.
Met instemming van de bestuurders Cultuur BrabantStad1 presenteert de taskforce hierbij de fundamenten van
de BrabantStad cultuurvisie. Een tussenproduct, bijlage2 geeft alvast een doorkijk naarde planning van het
vervolg.

Bouwstenen voor de cultuurvisie van BrabantStad
De discussies over hoe breed of smal de samenwerking zou moeten en kunnen zijn, de input opgehaald bij
een aantal vertegenwoordigers uit het culturele veld en vergelijkingen met de aanpak in andere regio's,
hebben geresulteerd in de volgende bouwstenen voor een gemeenschappelijke cultuurvisie voor BrabantStad
naar en vanaf 2021:
Fundamenten van de gezamenlijke cultuurvisie
Van...
Naar...
Van
Los van elkaar en volgzaam

Naar..
—»

1

Wíj kijken vanuit (inter-jnauonaal perspectief naar Brabant, want Brabant heeft een

opereren in relatie tot het

internationale oriëntatie op economisch, onderwijs-, technologisch én cultureel gebied Per

Rijk en advisering Raad

definitie kiezen we in Brabant op al die gebieden voor de top. Het speelveld voor kunst en

voor Cultuur

cultuur is immers (inter-)nationaal en gaat over grenzen heen Maar naar onze overtuiging
kan dat alleen vanuit verankering in een lokale situatie, vanuit Brabant als thuisbasis Ook
is verbinding i
2

'

'

' ’ 'raagvlak voor kunst en cultuur.

Een ecosysteem van kunst en cultuur bouwt zich van onder naar boven op. Van wijk en
dorp naar stad, regio en land. Cultuur vertelt het verhaal van stad en dorp en weerspiegelt
de lokale identiteit op een manier die actueel is voor de bevolking van nu. De geografische
nabijheid van de Brabantse steden en de stad-overstijgende rol van de provincie, hebben
in de praktijk van de cultuursector geleid tot een productief netwerk In Brabant is veel
topkwaliteit aanwezig en zowel de steden als de provincie voeren actief beleid op het
gebied van internationale profilering, In huidig beleid worden lokaal en internationaal
aspect als twee tegenpolen gezien, bijv door afzonderlijke regelingen of toelagen, terwijl
het bij veel instellingen in onze regio vaak juist als ėėn geheel moet worden gezien, ze zijn
lokaal en internationaal relevant. Wij gaan uit van de kanteling van alleen Van bovenaf
naar een directe relatie van kunst en cultuur met de omgeving. De moderne
netwerksamenleving is een fundament voor kunst en cultuur Onze geschiedenis en
identiteit verbindt Brabanders in al hun verscheidenheid.

Zie bijlage 1 voor de genomen besluiten
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3.

Duurzame ontwikkeling van culturele waarde vraagt om een betere afstemming tussen de
overheden. In die afstemming ligt de basis voor een duurzame groei van culturele waarde,
Het voorstel gaat uit van de autonomie van de afzonderlijke partners, maar is gestoeld op
de overtuiging dat we het niet alleen kunnen. Als we de lokale basis beter kunnen
koppelen aan de inzet van het Rijk en rijkscultuurfondsen'1 dan kan die basis zich
verduurzamen. Maar het Rijk heeft ook meer dan ooit die basis nodig, want eenzijdig een
basisinfrastructuur bepalen, sluit niet aan op hoe kunst en cultuur zich ontwikkelen en
draagt niet bij aan draagvlak voor cultuur en cultuurbeleid.

—»

4.

Dit voorstel gaat over BrabantStad, maar heeft betekenis voor de regio Brabant in zijn
geheel. De steden in BrabantStad vervullen nu reeds functies in de directe regio buiten de
eigen gemeentegrenzen. Op die manier staat BrabantStad voor Brabant in bredere
context In dit licht is het arbeidsmarktperspectief voor kunst en cultuur in Brabant een
bijzonder aandachtspunt

Van ...

—

Bid book als eerste stap

—

Naar..

Vertrek vanuit cultuurvisie BrabantStad 2021 - 2014

naar gezamenlijke
beleidsafstemming 1 On

Onze gezamenlijke cultuurvisie is een reactie op de vraag van OCW om een voorstel te

voldoende afstemming van

doen voor een subsidiestelsel vanuit lokale en regionale kracht De cultuurvisie is een

Rijk en fondsen op beleid

volgende stap in onze samenwerking5

van provincie en gemeenten
Op de onder 1 en 2 beschreven fundamenten bouwen we onze cultuurvisie langs de
volgende - inhoudelijke - lijnen

—»

5

Wél lokale prioriteiten en karakteristieken, geen afgesproken specialisaties per stad

—»

6

Ketenbenadering voorop: culturele waarde realiseren in een duurzame (productie)keten
van kunst, cultuur en erfgoed, en in relatie tot het publiek. Met daarbinnen:

—7.
—*

8.

ruimte voor de productie van kunst en cultuur: zonder makers geen kunst
ruimte voor verbinden kunst en samenleving: kunst en publiek, kunst en bedrijven, kunst
en toepassing, kunst en andere domeinen

—*

9.

ruimte voor educatie en ontwikkeling, (cultuur)educatie is cruciaal voor (latere) participatie
en voor ontwikkelingskansen voor talenten Creativiteit is als grondstof voor
kenniseconomie

—*

10.

Innovatie rondom traditionele functies in kunst en cultuur en vanuit andere creatieve
domeinen, technologie, ambachtelijkheid.

Van ..

—

Verschillende

—

Naar

Afstemming vooraf over procedures en
zoveel mogelijk integrale adviezen over inzet van
provinciale en stedelijke middelen

subsidietrajecten van
provincie en gemeenten

11

Expert-advies vanuit ėėn perspectief en versterken we de inzichten en kansen van
regionale en lokale advisering vanuit een integrale benadering.

* in het verlengde niervan is afstemming met de particuliere fondsen eveneens van belang.
5 Samenwerking is ‘eigen’ aan Brabant. Publiek participeert in de volle breedte, crossovers zijn vanzelfsprekend (creatieve industrie en
urban arts), er is een breed scala aan opleidingen en disciplines, de regio kent onderscheidende festivals, er zijn volwassen voorzieningen
voor innovatie en talentontwikkeling, er zijn instellingen en makers die onderdeel uitmaken van de internationale top.
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Van

—

Naar —

Financiële afstemming vooraf

Aparte financiële weging bij
provincie en steden (en
Rijk)

—

12. Gezamenlijk beleid vraagt deels om afstemming bij gezamenlijke investeringen en
onderzoek naar een mogelijk gezamenlijk cultuurbudget naast de regie over eigen
budgetten. Dit is een complexe opgave omdat iedere stad en de provincie in een eigen
politieke werkelijkheid opereren. Maar een stapsgewijze verkenning van mogelijkheden is
noodzakelijk om de samenwerking te concretiseren en inhoudelijke afstemming vervolg te
geven.

Van

—

Praten: periodiek overleg

—

BrabantStad Cultuur

Naar ..

Doen: realiseren gezamenlijke cultuurvisie
met plan van aanpak en uitwerking

—-13. Voorwaarde is intensivering ambtelijke samenwerking in vorm v/e projectorganisatie (tijd).
—*

14. Directe betrokkenheid BrabantStad-vakoverleq cultuur. Intensivering van het overleg is
onontbeerlijk voor voortgang v/h proces en de afstemming met Rijk en Raad voor Cultuur.
15. Inzet op bestuurlijke borging van de gezamenlijke cultuurvisie bij nieuwe coalities in de
steden na de verkiezingen in maart 2018

Resultaat. Onze stippen aan de horizon
Met de cultuurvisie BrabantStad nemen wij als stedelijke regio het voortouw voor een gezamenlijk integraal
beleidsproces, als schakel tussen kunst en publiek, lokaal en regionaal, inclusief landelijk en internationaal
perspectief Ons doel is versterking van onze krachten de culturele waarde van Brabant
Door:
O
O
O
O
O
O
O
O

de ketensamenwerking over grenzen van de steoen heen
internationale samenwerking, waaronder samenwerking met Vlaanderen
verbinding van kunst en samenleving
inzet op het productieklimaat in onze regio
de talentontwikkeling in relatie tot de afnemers
de (keten)samenwerking tussen disciplines
educatie en ontwikkeling
de bestaande netwerkgemeenschap in Brabant die mede te danken is aan de fysieke nabijheid.

Belangrijke mijlpaal is 2021. Aan die horizon prijken de volgende stippen:
»

Voor het ministerie van OCW en de Raad voor Cultuur is BrabantStad als stedelijke regio dé partner voor
de invulling van de landelijke BIS in onze regio. Dat blijkt uit het feit dat de advisering van subsidies voor
de periode 2021-2024 integraal heeft plaatsgevonden.

*

De adviescommissie BrabantStad heeft in directe afstemming met gemeentelijke adviescommissies en/of
gemeenten alle aanvragen voor subsidie bij provincie en gemeente beoordeeld, er is gewerkt met één
subsidieformulier (geschikt voor zowel bovenlokale als lokale beoordeling) voor aanvragers die bij
meerdere overheden een aanvraag indienen en er is een uniforme wijze van verantwoording opgesteld die
geldt voor alle aanvragers. Er bestaan geen strijdige adviezen meer over instellingen in Brabant vanuit
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provincie of de betreffende gemeente. Tevoren is er een integrale afweging gemaakt zodat adviezen recht
doen aan ieders autonome besluitvorming en aan ieders eigen politieke realiteit.
*

Duurzame groei van culturele waarde in BrabantStad krijgt vorm doordat de partners in BrabantStad
structureel samen werken aan:
1. Ketensamenwerking
2. Productieklimaat
3. Verbinding kunst en samenleving
4. Educatie en talentontwikkeling.
Op deze vier inhoudelijke thema's zijn in 2021 projecten benoemd waarop de samenwerking en
afstemming geconcretiseerd worden. Hiervoor wordt in het voorjaar van 2018 een meerjarenprojectplan
opgesteld.

*

Het Rijk, de Raad voor Cultuur en de rijkscultuurfondsen hanteren in navolging van provincie en
gemeenten verenigd in BrabantStad in de ontwikkeling van het cultuurbeleid en de subsidiesystematiek
een nieuwe manier van werken met BrabantStad. Idealiter is er daarbij geen onderscheid meer tussen de
advisering door de Raad voor Cultuur en die van de rijkscultuurfondsen. Aanpak en wijze van beoordeling
is tevoren op elkaar afgestemd zoals ook in BrabantStad het geval is.

BIJLAGEN
Bijlage 1 (pag. 6/8): Overzicht van de genomen besluiten
Bijlage 2 (pag. 7/8); Inzage in het vervolg
- Bijlage 3 (pag. 8/8): Overzicht deelnemers gesprekken taskforce met culturele instellingen
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BIJLAGE 1
Op 27 juni 2017 heeft het bestuurlijk overleg BrabantStad Cultuur ingestemd met de volgende punten

VISIE
1.
2

Onderschrijft de basisvisie dat het kantelen van beleidsvorming van landelijk naar lokaal een
wezenlijk uitgangspunt is;
Stelt vast dat stad én provincie én landelijk niveau elkaar nodig hebben en vooraf aan
besluitvorming over subsidietoedeling integrale afweging vereist is. Op landelijk niveau horen daar
ook Raad voor Cultuur en de rijkscultuurfondsen bij.

INHOUDELIJK
De volgende aandachtspunten zijn kernpunten van de cultuurvisie BrabantStad:
3. De ketenbenadering in Brabant staat centraal, niet de specialisaties van de afzonderlijke steden;
4 Het productieklimaat is een wezenlijk punt van aandacht, want zonder productie geen kunst;
5. Verbinding van kunstproductie en samenleving is cruciaal, het gaat om de maatschappelijke
context waarbinnen kunst en cultuur werkt,
6 Werken aan de toekomst betekent: aandacht voor educatie en ontwikkeling, specifiek op
talentontwikkeling, participatie en ontwikkeling, alsmede aandacht voorde arbeidsmarkt voor
kunst en cultuur

DE MANIER WAAROP
7

Formuleren van de gezamenlijke ambitie vanuit de regio die als basis dient voor de
subsìdieregeling(en).
8. Harmoniseren van aanvraagprocedures van subsidies en advisering tussen de steden en de
provincie en op landelijke niveau in directe afstemming met OCW, Raad voor Cultuur en
rijkscultuurfondsen;
9. Op beslispunten 1 Vm 8 volgen uitwerkingen door de ambtelijke taskforce, met prioriteit op punten
7 en 8. Op de inhoudelijke thema’s (3 t/m 6) worden kansen in beeld gebracht en prioriteiten
bepaald, hierover is afstemming met culturele veld noodzakelijk;
10. De ambtelijke taskforce legt zaken voor aan het BrabantStad-portefeuillehoudersoverleg, dat is
besluitvormend. Er volgen in het najaar twee bijeenkomsten van portefeuillehouders met
ambtelijke taskforce over verdere uitwerking cultuurvisie en aanpak.
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BIJLAGE 2
Inzage in het vervolg
Juni- september 2017
Na besluitvorming door BrabantStad Cultuur-bestuurlijk, volgt ambtelijk gesprek met Raad voor Cultuur en
OCW over stand van zaken cultuurvisie Brabant en vervolgtraject naar OCW en RvC
2e
-

helft 2017
Onderzoek naar en besluitvorming over financiële consequenties van één BrabantStad-subsidietraject
Concept cultuurvisie BrabantStad wordt besproken met OCW en RvC
Uitwerking gezamenlijke strategie gemeenteraden en Provinciale Staten
Uitwerking gezamenlijke communicatiestrategie naar gemeenteraden, Provinciale Staten e.a.

1e
-

helft 2018
Gezamenlijke cultuurvisie BrabantStad is gereed
Voorbereidingen afstemming regelingen, beoordelingstraject en verantwoordingen
Meerjaren projectplan ter uitwerking van de cultuurvisie wordt opgesteld.

2e helft 2018
- Advisering over beoordeling (opzet en samenstelling commissies) wordt vastgesteld
1e
-

helft 2019
Subsidieregelingen provincie en steden zijn definitief en op elkaar afgestemd;
Subsidieregelingen provincie en gemeenten worden gepubliceerd
Afstemming met OCW over subsidieregelingen provincie en gemeenten in relatie tot subsidieregeling
OCW, advisering RvC en de rijkscultuurfondsen?

2e helft 2019
Indientermijn aanvragen bij provincie en gemeenten
- Subsidieregelingen OCW worden gepubliceerd
1e
-

helft 2020
Besluit provincie en gemeenten
Indientermijn aanvragen bij OCW en rijkscultuurfondsen
Beoordeling aanvragen door Raad voor Cultuur en bij fondsen

2e helft 2020
- Besluit OCW en rijkscultuurfondsen
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BIJLAGE 3
Overzicht van de deelnemers van de gesprekken van de taskforce met culturele instellingen, in alfabetische
volgorde:
«
»
«
*
«
«
»
»
»
«
«
»
«
*
»
«
«

René Bosma, adjunct-directeur Akademie voor Kunst en Vormgeving Sint Joost, Breda en Den Bosch
Theo van Dooremalen, directeur November Music, Den Bosch
Maurice Dujardin, directeur Theater De NWE Vorst, Tilburg
Anastasia van Gennip, zakelijk directeur Van Abbemuseum, Eindhoven
Paul Guldemond, directeur Paradox, Tilburg
Viktorien van Hulst, Boulevard, Den Bosch
Marilyn Jongenelen, zakelijk directeur Stedelijk museum Breda
Chris van Koppen, bkkc, Tilburg
Lex van Lith, directeur Beeldenstorm en Daglicht, Eindhoven
Geesje Prins, adjunct-directeur Chassė, Breda
Jan van der Putten, Verkadefabriek), Den Bosch
Angelique Spaninks, directeur MU, Eindhoven
Ranti Tjan, European Ceramic Workcentre, Oisterwijk
Frank Veenstra, programmeur Muziekgebouw, Eindhoven
Heleen Volman, coördinator DansBrabant), Tilburg
Ben de Vugt, directeur Podium Bloos, Breda
Errol van de Werdt, directeur Textiellab, Tilburg
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