Cultuur is van levensbelang, zeker wanneer het leven zwaar is.
Geachte leden van de raad, voorzitter en wethouder,
De Stadskrant kopte met mijn quote uit mijn eerdere inspraak. Tegelijk schreef de krant dat
geïnvesteerd wordt in jongeren, kinderen en ouderen die in deze crisis zwaar getroffen worden.
Vindt mijn oproep van deze zomer zo ook gehoor?
Wij kennen mensen in de knel. Daarom starten we vandaag weer ons Corona Actieplan en
maken we werk van stage, een sociale hap en vooral kunst tot achter de voordeur. We doen dat
sinds dag 1 van deze crisis, we doen dat al 8 jaar en we gaan er vandaag mee door.
Ik informeerde u vaker over wat nodig is om cultuur toegankelijk te maken in wijken. We
bereiken jaarlijks 43.000 mensen voor wie cultuur niet vanzelfsprekend is. Van binnenuit en van
buitenaf weet ook u dat ons budget te klein is dat wij ruim een derde zelf verdienen.
Volgens het kunstenplan krijgt De Vaillant krap 3% versterking, dat is €17.000. Dat is nauwelijks
onze inflatiecorrectie voor 2020. Per saldo krijgen wij dus 0% versterking, niks. De
gemeentelijke accountantsdienst waarschuwde dat de subsidie te beperkt is en alternatieve
financiering geen optie is. In zijn woorden zijn in financiële zin bij De Vaillant de risico’s daardoor
te groot. In het kunstenplan is dit niet meegewogen en daarmee de financiële instabiliteit
gecontinueerd. Dat raakt onze kans op een gezonde exploitatie van een theater in wijken waar
‘Cultuur van levensbelang is, omdat het leven er zwaar is’.
Incidenteel geld inzetten voor deze crisis is goed. Wij weten wat incidenteel geld betekent want
wij krijgen het elke vier jaar. Het pijnlijke is dat vanaf 2021 ook deze incidentele gelden
wegvallen. Per saldo gaan wij er op achteruit. Er op achteruit in een tijd die vraagt om extra
aandacht en activiteiten, een tijd waarin extra geld nodig is.
Onlangs heeft het College vier ton vrijgemaakt voor cultuur met een maatschappelijke betekenis
en met een divers karakter. De wethouder geeft uw Raad de ruimte om die gelden daarvoor te
bestemmen waar die betekenis gevoeld wordt.
Uw Raad heeft een beleidskader omarmd waarin de versterking van de Cultuurankers prominent
is opgenomen.
Wij doen waar u voor staat, maar geeft u ons de kans om dat te kunnen doen?
Ik kan niet anders concluderen dan dat de wethouder en u het over maatschappelijk belang en
inclusie roerend eens zijn en ik vestig mijn hoop op u.
Wij vragen niet veel, maar wel om een gezonde financiële basis. Een basis om De Vaillant nu en
straks cultuur te laten brengen, voor die mensen in wijken die ook nu de hardste klappen krijgen.
Dank voor uw aandacht,
Harrie van de Louw

