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Geachte leden van de Vaste Commissies voor OCW en BZK,

Gisteren hebben de woordvoerders van WD en PvdA bij het debat over de behandeling van het

Onderdeel Cultuur van de OCW-begroting, negen amendementen ingediend (34300 Vlll nrs. 95 Um

103) waarin zij geld vrij maken voor een aantal beleidsdoelen. De dekking daarvoor wordt gevonden in

een amendement waarbij 13.5 mln. uit het Gemeentefonds wordt genomen (34300 B nr. 11), hetgeen

stopzetting betekent van de decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vormgeving aan de G36.

De VNG heeft als zodanig geen oordeel over de strekking van de begrotingswijzigingen voor het

Onderdeel Cultuur van de OCW-begroting, maar is bijzonder ontstemd over de dekking uit het

Gemeentefonds zoals voorgesteld in amendement 34300 B nr. 11. Het Gemeentefonds is geen

pinautomaat voor rrjksbeleid. Het amendement zal, bij aanname leiden tot een aanzienlijke

verschraling van het gemeentelijk cultuurbeleid. lk venrvijs naar de brief die u vandaag hierover heeft

ontvangen van de wethouders Kunst en Cultuur van de G9 gemeenten.

Wij roepen u daarom op bij de stemmingen a.s. donderdag tegen dit amendement te stemmen, omdat:

1. Het neer komt op een centralisatie van het cultuurbeleid. Dat is wonderlijk, gezien de door de

coalitiepartijen gesteunde decentralisaties Jeugd, Zorg, Participatie en Omgevingswet. Waarom

hebben deze fracties nu geen vertrouwen in hun lokale collega's als het gaat om cultuurbeleid?

2. Ook tegen het licht van de brandbrief van de 234 wethouders, nog maar drie weken geleden

aangebodenl, waarin gepleit wordt voor rust in de gemeentefinanciën en geen verdere uitnamen uit

het Gemeentefonds, is de dekking via dit amendement ongewenst

3 Cultuurinhoudelijk er ook nog het een en ander valt af te dingen Op Rijksniveau wordt er weliswaar

ruimte gemaakt voor cultureel beleid, maar op gemeentelijk niveau leidt de keuze voor de dekking uit

het Gemeentefonds ontegenzeglijk tot een verschraling De vraag is wat per saldo de opbrengst is
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4. Het niet mogelijk is wijzigingen al per 2016 in te voeren, zoals het amendement voorstelt. Dit

vanwege het feit dat gemeenten langjarige verplichtingen zijn aangegaan.

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J. Kriens

Voozitter di
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