
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilburg, 5 augustus 2020 

  

Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde 

Betreft: advies Fonds Podiumkunsten 

   

Geacht College, 

Eerder deze week heeft het Fonds Podiumkunsten haar adviezen bekend gemaakt. CDA, VVD, Forum 

voor Democratie en Lokaal Brabant hebben daar de volgende vragen over: 

1. 86% van de gelden landt bij cultuurinstellingen in de Randstad, 54% alleen al in 

Amsterdam. Slechts 8% kom terecht in Zuid Nederland. Bent u het met ons eens dat 

deze verdeling scheef is en geen recht doet aan de behoefte aan een sterk 

cultuuraanbod buiten de Randstad? 

2. Is de regionale verdeling van middelen tegenover de vorige kunstenplanperiode 

verbeterd of verslechterd?  

3. Bent u bereid om in samenwerking met andere provincies buiten de Randstad de 

Minister op te roepen tot een eerlijkere verdeling van cultuurmiddelen uit het Fonds 

Podiumkunsten over heel Nederland? 

Deze kunstenplanperiode is voor het eerst gewerkt met een eenduidige systematiek in Brabantstad. 

Dat heeft positieve resultaten opgeleverd. Het aantal Brabantse initiatieven in de BIZ is sterk 

gestegen, bij het Fonds Podiumkunsten lijkt er sprake van minder groot succes. Daarover hebben wij 

de volgende vragen: 

4. Bent u van plan om de systematiek te evalueren? Zo ja, wanneer? 

5. De aanvragen van Afslag Eindhoven, Corpo Maquina en Strijbos/VanRijkswijk bij het 

Fonds Podiumkunsten zijn gehonoreerd. In het provinciale advies vallen ze echter 

onder de zaaglijn. Andersom krijgen Panama Pictures en Matzer een positief advies en 

honorering vanuit de Provinciale regeling maar vallen ze buiten de boot bij het Fonds 

Podiumkunsten. Dat heeft natuurlijk invloed op de plannen van deze vijf 

gezelschappen. Ze krijgen te maken met een gemankeerde begroting. Hoe gaat u met 

deze situatie om? 

 

 

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat hartelijk bedankt. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens de CDA-fractie, Namens de VVD-fractie, Namens de FvD-fractie, 

Marcel Deryckere  Gaby Scholder   Loek van Wely 



  

 

 

 

 

 

 

Namens Lokaal Brabant, 

Harold van den Broek 

 


