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Maastricht, 16 april 2019

Betreft: verzoek aanvullend cultuurbudget Subinfrastructuur

Geachte informateurs en fractievoorzitters,
De financiële bijdragen die de Provincie Limburg verstrekt aan tientallen culturele
organisaties vormen een belangrijke impuls voor het culturele leven in Limburg.
Onder meer festivals, kunstenaars, artiesten en gezelschappen kunnen door de
Limburgse cultuursubsidies hun artistieke activiteiten ontplooien en de Limburgse
en Euregionale bevolking in contact brengen met het rijke kunst- en cultuuraanbod
dat ze bieden. Hiermee wordt de culturele identiteit van Limburg doorontwikkeld
en versterkt.
Bij de Cultuurtank komen zowel voor de Cultuurplan Instellingen (CPI) als
de Subinfrastructuur Instellingen vele aanvragen ter beoordeling binnen. Goede
aanvragen die aansluiten bij de speerpunten zoals geformuleerd in het provinciale
cultuurbeleid. Als Cultuurtank constateren wij echter dat het ter beschikking gestelde
budget met name voor de Subinfrastructuur ontoereikend is om alle positief
beoordeelde aanvragen te honoreren.
In de periode 2017-2018 en 2019-2020 was er voor de Subinfrastructuur een tekort
van respectievelijk ± € 533.000,- en ± € 478.000,-. Hiermee konden in totaal 8
positief beoordeelde aanvragen niet worden gehonoreerd.
Het betreffen met name kleinere, waardevolle initiatieven die nu ‘onder de
zaaglijn’ vallen. Niet alleen vanwege het ontoereikende totaalbudget, ook vanwege
andere aanvragen die op basis van hun goede aanvraag zoveel budget vragen en
daarmee een grote druk uitoefenen op het totale budget, is er voor de kleinere
aanvragen binnen de huidige tendersystematiek geen ruimte meer. Tevens zijn dit
aanvragen van organisaties/gezelschappen die aan het begin van de keten zitten.
Wij adviseren om de ketengedachte (ondersteuning en ruimte bieden vlak na het
(kunst)onderwijs in een doorlopende carrièreontwikkeling en inbedding in het
Limburgse professionele kunstenveld) zo volwaardig mogelijk vorm te geven en
hiermee nieuwe aanvragen/initiatieven een solide basis te kunnen bieden.
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Door deze basis te kunnen bieden, houden we ook oog voor de culturele diversiteit
van de aanvragen en een betere verdeling over de hele provincie. Gegeven de
argumenten adviseren wij u een aanvullend budget van € 500.000,voor de Subinfrastructuur ter beschikking te stellen.
Daarnaast constateren wij als Cultuurtank dat de relatief nieuwe sector Film zich
sterk ontwikkelt en door de huidige systematiek een (te) groot deel van het
beschikbare budget beslaat. De aanvragen van de filmsector zijn van kwalitatief hoog
niveau en derhalve vaak (door de tender-systematiek) subsidiabel. Van het
beschikbare totaalbudget van € 1.240.000,- ten behoeve van de Subinfrastructuur
wordt 34% besteed aan filmaanvragen. In relatie tot de andere kunst/cultuur
disciplines is dit een fors aandeel. Wij adviseren u om voor de sector Film een
aanvullend budget van € 450.000,- beschikbaar te stellen.
In totaal vragen wij u derhalve voor de Subinfrastructuur een verhoging van het
beschikbare budget naar € 2.190.000, en hopen van harte dat u deze verruiming in
uw bestuursakkoord kunt opnemen. Voor een nadere toelichting of beantwoording
van eventuele vragen, gaan wij graag persoonlijk met u in gesprek.

Hoogachtend,

Ingeborg Stijnen
Voorzitter Cultuurtank Limburg
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