Kunsten92: Aangenomen moties na Tweede Kamerdebat cultuur

Cultuurdebat Tweede Kamer 18 november 2019
Belangrijkste afspraken en uitslag stemmingen

Vorige week maandag 18 november vond onder zeer grote belangstelling het begrotingsdebat cultuur in de Tweede
Kamer plaats. Lees HIER het stenografisch verslag. Vanmiddag hebben de stemmingen plaatsgevonden over de
ingediende moties.

Een greep uit de onderwerpen en afspraken:
Cultuurnota 20212024
> Voor de podiumkunsten stond er veel op het spel (lees meer). De Tweede Kamer heeft om inzicht gevraagd in de
gevolgen van de verschuiving van budget van het Fonds Podiumkunsten naar de BIS. Dit in samenhang met de
kosten en gevolgen van Fair Practice, waarover in februari 2020 een rapport verschijnt (motie Groen Links
nr.93.35300VIII is aangenomen).
> GroenLinks vroeg om een routekaart voor de volgende cultuurnotaprocedure: op welke wijze worden de regio’s
betrokken in het proces? SP diende met D66 een motie in om de procedures te uniformeren.
> Er was zorg om het staat van publieke museale collecties.
> PvdA stelt voor musea 1 dag per maand gratis open te stellen.
De arbeidsmarkt
> D66 wilde de via een motie de Leidraad tariefafspraken voor zzp’ers beter implementeren in de praktijk. Een pilot
voor een collectieve pensioenverzekering voor zzp’ers wordt aanbevolen. Er is zorg over de effecten van Fair Practice,
in het bijzonder bij de presentatieinstellingen beeldende kunst. Aanvullend onderzoek naar de volledige kosten van
invoering van de Fair Practice Code is al eerder door de minister toegezegd in februari 2020
CDA vraagt aandacht voor ondersteuning verenigingswezen.
Overig
> Grote belangstelling was er voor het tentoonstellen van de Nederlandse ‘geboortepapieren’ in de Tweede Kamer.
Hier komt een brief van de minister over.
> De minister stuurt voor de zomer van 2020 een brief aan de Kamer met resultaten van het onderzoek van de stand
van de popsector.
> Men vroeg aandacht voor toegankelijkheid van instellingen voor mensen met een handicap.
> Er waren zorgen over de vorderingen met betrekking tot heffingen in de audiovisuele sector en stimulering van de
nationale Audiovisuele productie.
> Er komt een brief van de minister aan de Kamer over de evaluatie van de Bibliotheekwet
> Er komt een beleidsreactie op het leesadvies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur, waarin ook wordt
ingegaan op de situatie in het VMBO.

Vervolg
Een algemeen overleg in de Tweede Kamer over arbeidsvoorwaarden, zzp, fair practice en over ‘Uitkomsten nieuwe
subsidieregeling’ zal naar alle waarschijnlijkheid in februari of maart 2020 plaatsvinden.

Aangenomen moties
Motie van het lid Ellemeet c.s. over de gevolgen van de verschuiving van het budget van het Fonds Podiumkunsten
naar de BIS
Motie van de leden Ellemeet en Asscher over de toegankelijkheid van cultuurinstellingen
Motie van de leden Ellemeet en Belhaj over een verkenning van de staat van de publieke collecties
Motie van het lid GelukPoortvliet c.s. over een structurele ondersteuning van amateurkunstverenigingen
Motie van de leden Kwint en Belhaj over verlichten van de verantwoordingsdruk voor makers en instellingen
Motie van het lid Belhaj c.s. over onder de aandacht brengen van de Leidraad tariefafspraken zzp'ers
Motie van het lid Asscher c.s. over één dag per maand gratis openstellen van rijksmusea
Gewijzigde motie van het lid Asscher c.s. over nieuwe stimuleringsmaatregelen voor versterking van het Nederlandse
culturele audiovisuele aanbod
Motie van het lid Bisschop over leerlingen kennis laten maken met de Joodse gemeenschap en haar geschiedenis
Klik HIER om de volledige teksten van de aangenomen moties te lezen

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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