Kunsten92: Motie en Amendement Cultuur bij behandeling Voorjaarsnota in Tweede Kamer

Motie en Amendement Cultuur bij behandeling Voorjaarsnota
Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota gisteren zijn een amendement (door SP) en een motie (door PvdA en
GroenLinks) ingediend. Hiermee komen deze partijen tegemoet aan de oproep vanuit Kunsten ’92, NAPK en
BKNL aan de Tweede Kamer om een structurele oplossing te vinden voor instellingen die in het kader van de
cultuurnota alleen voor 2017 financiering hebben gekregen. Hiermee kan worden voorkomen dat, in afwachting van
een nieuw regeerakkoord, met name instellingen in het middensegment verdwijnen. Het betreft hier instellingen van
bewezen kwaliteit, dus met een positieve beoordeling, die veelal een belangrijke functie vervullen op het gebied van
talentontwikkeling, en vaak juist voor de regio.
De noodzaak om dit knelpunt op te lossen is in eerdere debatten breed gesteund, ook door de formerende partijen.
De sector rekent ook nu op hun steun. De stemmingen zijn vanavond (6 juli 2017), op deze laatste Kamerdag voor het
zomerreces. Volg ons op Twitter @kunsten92 voor de stemmingen.
Klik om de motie van de leden Nijboer en Snels en het amendement van de leden Kwint en Leijten te lezen.

Kunsten ’92 heeft op 26 juni 2017 een brief aan de minister gestuurd met het verzoek om eerdere incidentele
oplossingen structureel te maken en op deze manier het zeer waardevolle middenveld in de cultuursector overeind te
houden. Dit ook in het licht van de komende stelselherziening, waarin álle aspecten van het culturele veld dienen te
worden afgewogen en waarbij niet een wezenlijk deel al voortijdig moet zijn afgevallen. Deze problematiek beperkt
zich niet tot de podiumkunsten, maar heeft ook gevolgen voor de beeldende kunst en het gehele culturele veld.

Wilt u 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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