Kunsten92: Vanavond Tweede Kamerdebat over 'Ruimte voor Cultuur'

Vanavond vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over onder meer “Ruimte voor cultuur, uitgangspunten voor het
cultuurbeleid 2017 – 2020”. Klik op de agenda.
Tijdens dit debat staan de inhoudelijke en financiële voorwaarden voor het functioneren van de culturele sector voor
de periode 20172020 op de agenda.
De minister heeft de ambitie uitgesproken om de toppositie die onze sector in de wereld van kunst en cultuur speelt
voor de toekomst vast te houden. De inhoudelijke benadering van minister Jet Bussemaker en de uitgangspunten die
zij voor de komende periode centraal stelt worden door de sector omarmd. Maar om tot een goed functionerende,
krachtige cultuursector met een duurzaam toekomstperspectief te komen moet op korte termijn een aantal zaken
goed geregeld worden. Kunsten ’92 roept de Tweede Kamer daarom op om te komen tot:

Een reëel financieel perspectief
Een redelijke financiering is onvoldoende geborgd en staat het functioneren van instellingen en hun ambities voor de
toekomst in de weg. De € 18.6 miljoen die de minister voor de komende vier jaar heeft vrijgemaakt, is ook
onvoldoende om de financiële onzekerheid waarin veel instellingen verkeren weg te nemen. Het wegvallen van
incidentele middelen per 2017 leidt tot verdere verzwakking van de sector. De gevolgen van veranderingen in wet en
regelgeving moeten daarbij worden meegewogen. De voorgestelde BTWverhoging naar 21% leidt bijvoorbeeld tot
een grote afname van inkomsten en daling van bezoeken. Voor bioscopen zelfs tot 11%. Zie hierbij (klik) de eerste
prognose voor podia, musea en bioscopen. Daarbij zullen zeker ook veel banen verloren gaan.

Investering in talentontwikkeling en innovatie in alle sectoren
Kunsten ’92 blijft benadrukken dat er een investeringsplan voor talentontwikkeling en innovatie in alle sectoren moet
komen en er op korte termijn maatregelen nodig zijn om de infrastructuur te versterken, zowel in de BIS als bij de
fondsen.

Cultuureducatie voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs
Kunsten ‘92 is blij met de stappen die zijn gezet voor cultuureducatie. Nu nog de kunstvakken beter verankeren in het
onderwijs en een gelijke bijdrage per leerling in de hele keten van primairvoortgezet en beroepsonderwijs. Alleen dan
zijn scholen in staat om hun ambities op het vlak van cultuureducatie ook waar te maken binnen doorlopende
leerlijnen en om goede keuzes te maken in samenwerkingsverbanden met culturele instellingen en kunstencentra.
Borging van een minimale infrastructuur voor buitenschoolse educatie en participatie is een voorwaarde voor
uitvoering van de plannen. De PvdA doet tijdens het debat vanavond een eerste voorzet. Klik op het artikel.

Extra bijlagen
Klik voor eerdere reacties van Kunsten '92: bijdrage aan Hoorzitting op 17 juni jl. & eerste reactie op brief
Bussemaker & reactie op advies Raad voor Cultuur.
In maart maakte "Gastvrij Nederland" (klik op de link) een berekening van de effecten van de afschaffing van het lage
BTWtarief voor de gastvrijheidssector inclusief de culturele sector.

Wilt de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan
op de volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
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