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CULTUURBELEID, REGIOPROFIELEN EN REGIODEALS

REGIODEALS
Op 8 juni jl. schreef minister Schouten (LNV) in haar brief aan de Tweede Kamer over Regiodeals: “In heel Nederland
zetten we ons in voor een sterke samenleving en werken we aan onze economie en toekomst, voor al onze regio’s.
Het kabinet wil graag in partnerschap met de regio’s gezamenlijk opgaven aanpakken. Samen met regionale
overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties versterken we zo de regio’s en
daarmee de samenleving. Uitgaande van de eigen regionale kracht en zonder daarvoor een blauwdruk te maken. Dit
heeft meerwaarde voor de kwaliteit van leven en welvaart. Het regeerakkoord stelt hiervoor een budget ter beschikking
van € 950 miljoen voor de jaren 2018 tot en met 2022: de Regio Envelop. In lijn met de Rijk/regioambities uit het
regeerakkoord zet het kabinet een substantieel deel van het budget in voor nieuwe Regio Deals.”
Wij raden eenieder die betrokken is of zou moeten zijn bij de ontwikkeling van deze regiodeals aan om een vinger
aan de pols te houden bij de plaatselijke en regionale bestuurders en waar mogelijk de rol van de culturele sector
onder de aandacht van bestuurders te brengen.
Wat betreft de timing vermeldt de brief: “Vanaf 8 juni 2018 kunnen de regionale partners eerste voorstellen
(“proposities”) voor Regio Deals aanmelden bij het ministerie van LNV. Dit voorstel is in de vorm van een twopager
die een eerste uitwerking bevat van de regionale opgave, van de aanpak die nodig is om deze opgave op te lossen en
van de randvoorwaarden uit deze brief. Voorstellen die in aanmerking willen komen voor de komende tranche, kunnen
worden gedaan tot 1 september 2018.
Meer informatie treft u in de Kamerbrief van de minister over de aanpak Regio Deals en in het Afwegingskader regio
deals RVO.

REGIOPROFIELEN
Het zal u niet zijn ontgaan dat minister van Engelshoven (OCW) in nauw overleg met o.a. steden, provincies, de VNG,
de Rijkscultuurfondsen, de Raad voor Cultuur en het veld de nieuwe beleidsperiode (20212024) voorbereidt. Steden
en provincies investeren immers aanzienlijk in cultuur. Zij bieden ruimte aan nieuwe generaties door werkplaatsen,
ateliers en platformen beschikbaar te stellen, hebben zicht op de regionale culturele, sociale en maatschappelijke
context en hebben kennis over welke kansen en uitdagingen er op stedelijk en regionaal niveau spelen.
Het ministerie van OCW heeft samenwerkende gemeenten en provincies uitgenodigd om – zo veel mogelijk met het
culturele veld – profielen op te stellen, zoals ook is te lezen in de visiebrief Cultuur in een Open Samenleving.
Deze weken ontstaan op veel plekken coalities van gemeenten en andere partijen om de gezamenlijke ambitie en
visie voor cultuur (inclusief de creatieve industrie) in de regio op papier te zetten. De uiteindelijke profielen zijn
onderdeel van de adviesaanvraag die OCW in december 2018 aan de Raad voor Cultuur over het cultuurstelsel 2021
2024 stuurt. De procedure van het opstellen van de regioprofielen staat beschreven in de Folder Stedelijke en
Regionale Profielen.
Ook hier benadrukken wij de duidelijke rol die is weggelegd voor instellingen in de culturele en creatieve sector bij de
gedachtevorming en voorbereiding van dit nieuwe cultuurbeleid. Deze instellingen hebben goed zicht op vernieuwing
en culturele waarden, zij zien maatschappelijke opgaven en trends in lokaal, nationaal en internationaal perspectief.
Op veel plaatsen in het land vinden al gesprekken plaats tussen instellingen en lokale en regionale politici en
vertegenwoordigers, maar niet overal. Om het belang van de culturele sector in het algemeen en dat van uw
instelling in het bijzonder over het voetlicht te brengen bij de opstellers van het cultuurprofiel in uw regio kunt u het
beste contact opnemen met uw wethouder Cultuur. Die zou op de hoogte moeten zijn van de actuele
ontwikkelingen en wil waarschijnlijk graag met het veld (met u) over dit onderwerp in discussie.
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