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Inhoudelijk
Aanleiding

Naderende einddatum cultuurnota en daarmee opstellen nieuwe
cultuurnota.

Bevoegdheid

GS: vaststellen voorstel
PS: vaststellen beleid

Wat is het voorstel?

De Zeeuwse Muziek Bond (voorheen KNFm Zeeland) verzoekt in
een vroeg stadium te mogen meedenken en praten over de nota
2016-2018. De subsidie van de organisatie is met ingang van 2014
beëindigd.
Met het statenvoorstel de huidige cultuurnota te verlengen schuift
de datum op waarop de Zeeuwse Muziek Bond eventueel
betrokken kan worden bij de nieuwe cultuurnota.

Toelichting
Kosten en dekking
Overige informatie

Het afdoeningsvoorstel aan PS is deze brief te betrekken bij
Statenvoorstel Verlengen Cultuurnotaperiode. De brief is ook aan
GS gezonden; het college beantwoordt de brief van de Zeeuwse
Muziek Bond afzonderlijk.
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Heika nt, 4 november 2014.

Geachte dames en heren,

Met het naderen van het jaar 2015 komt ook het moment dichterbij, dat de kunst- en cultuurnota 2013
– 2015 opnieuw moet worden vastgesteld voor een nieuwe periode. Bij het vaststellenvan deze laatste
nota is nagenoeg de gehele sector amateurmuziek weggevallen en werd de subs idie waarin de
Zeeuwse Muziek Bond ( voorheen KNFm Zeela nd ) zich al jaar en dag mocht verheugen (€ 10.000
per ja ar) volledig weggestreept. Alle inspanningen onzerzijds ten spijt (inspra akprocedure en
beroepsprocedure) bleef onze subsidie gehandhaafd op het in de nota vastgestelde nulpunt. Saillant
detail daarbij was, dat tijdens de inspra akprocedure nagenoeg statenbreed de intentie werd
uitgesproken, dat reparatie van dit voornemen diende te geschieden, maar bij de stemming bij de
ingediende reparatiemotie besloot de partij van de cultuur gedeputeerde plotseling dat zij toch niet
voor wensten te stemmen.
De voorkeur voor ondersteuning van cultuuractiviteiten gaat in dat geval toch beduidend meer in de
richting van grote en groots e commerciële projecten, die zoals dan vaak wordt gezegd “goed zouden
zijn voor Zeela nd”. Dat in dat geval gemakshalve voorbij wordt gegaan aan de wetenschap, dat als je
snoeit aan de bas is, je in ieder geval zeker geen toekomst meer zult hebben, is ons tijdens de huidige
zittingsperiode van uw staten tot onze teleurstelling bijzonder duidelijk geworden, mede door het feit,
dat wij vroeger met de vorige gedeputeerde tenminste twee maal per jaar om de tafel zaten, en de
huidige gedeputeerde enkel kennen van zijn t.v.-optredens.
Om in de komende kunstenplanperiode en in de nieuwe zittingstermijn van uw staten niet opnieuw
met ongenua nceerde bezuinigen aan de basis van de amateurmuziekbeoefening te worden
geconfronteerd zouden wij het bijzonder op prijs stellen om al in een vroegtijdig stadium met uw
staten en met de raad van cultuur constructief mee te mogen denken en praten in de definitie van de
nieuwe nota 2016 – 2018! Dat ook landelijk inmiddels duidelijk is geworden, dat investeren aan de
basis ruimschoots zekerheid biedt op een voorspoedige toekomst, blijkt wel uit de beslissing om
vooralsnog 25 miljoen euro uit te trekken voor een sa menwerkingstraject van muziekverenigingen,
basis scholen en muziekscholen en naar alle waarschijnlijkheid wordt dit bedra g nog verhoogd tot
tenminste 50 miljoen euro.
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Graag zou ik op korte termijn van u willen vernemen of u met ons verzoek zult kunnen ins temmen,
zodat middels een meer uitgekiende cultuurnota weer gebouwd kan worden aan een betere toekomst
voor de amateurkunst in onze prachtige provincie.

Hoogachtend,

Zeeuwse Muziek Bond
C.F.B. de Vries (voorzitter)
Schooldreef 18
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College van G.S.
Cultuura mbtenaar mevr. N. Koole

