VERKIEZINGSPROGRAMMA’s OVER Kunst, cultuur en erfgoed

PvdA

INVESTERING

Kunsten/
talentontwikkeling

EDUCATIE

Subsidies/
regionale spreiding

Diversiteit
en bereik

––100 miljoen extra

––Goedwerkgeversschap
voorwaarde subsidie
––Ondersteuning nieuw talent
––Minimumtarieven ZZPers

––Cultuureducatie voor alle scholieren
––Cultuur als volwaardig vak
––Investeren in muziekonderwijs
––Ondersteuning jeugdcultuurfonds

––Investeren in regionale kunst/
cultuurinstellingen/initiatieven

––Meer diversiteit publiek/makers/
bestuurders van culturele instellingen
––Code culturele diversiteit actief
hanteren
––Prioriteit aan festivals/initiatieven
om nieuw publiek te bereiken

CDA

––Overal een volwaardig cultureel aanbod
––Regionale differentiatie
––Betere spreiding cultuurmiddelen

ChristenUnie

––100 miljoen onderhoud kerkelijk
erfgoed
––Overheidssubsidies verdelen
over regio’s

––Garantieregelingen/revolverende
fondsen nieuw talent

––Cultuureducatie voor alle kinderen invulling door scholen
––Brede toegang tot cultuur buiten
schooltijden

––De overheidssubsidies eerlijker over
het land verdelen

D66

––100 miljoen verhoging uitgaven aan
cultuur
––Investeren in het herstel van cultuur
––Belang ondernemersschap/steun
publiek blijft

––Investeren in kwaliteit met
internationale uitstraling
––Ook ruimte voor moeilijke/
kwetsbare/vernieuwende cultuur
––Auteursrecht moderniseren:
invoeren ‘digitaal leenrecht’
––Inkomenspositie kunstenaars
versterken

––Cultuur integreren in de volle
breedte van het onderwijs
––Verhoging budget cultuureducatie
wordt verhoogd

––Meer regionale samenwerkingen
voor cultureel aanbod

Groenlinks

––Flink extra geld voor kunst en cultuur

––Invoeren kunstenaarsvisum
––Eerlijke inkomenspositie kunstenaars
als subsidievoorwaarde
––Intellectuele werken publieke
instellingen openbaar beschikbaar

––Investeren in cultuur- en
muziekonderwijs en beeldende
vorming
––Kunstvoucher voor 18-jarigen

––Herzien manier van verdeling subsidies
––Beter afstemmen beleid rijk,
gemeenten, provincies

PVV

––Geen geld naar kunst,
innovatie, omroep enz.

SP

––Investeren in kunst en cultuur
––Investeren in theaters, festivals,
orkesten en musea

––Sociale zekerheid kunstenaars
––Collectiefe onderhandeling
kunstenaars met opdrachtgevers

VVD

––Met evenveel geld meer cultuur tot
stand brengen
––Eigen middelen culturele instellingen
belangrijk

––Overheid zo neutraal mogelijk
ten opzichte van cultuur
––Voortzetten Geefwet

––Cultuuronderwijs vormgeven
door samenwerkingen

––Meer voorstellingen/uitvoeringen
overdag programmeren

––Cultuureducatie(programma’s)
voor ouderen
––Instrutietaal (hoger) onderwijs
moet Nederlands zijn

50plus

Denk

––Spreiden landelijke subsidies
over regio’s
––Vermelding ontvangen subsidiebedrag
op entreekaartjes

––Subsidies moeten naar ‘brede’
cultuur gaan
––Subsidies: laagdrempeligheid
en bereik jongeren van belang

SGP
Partij voor de Dieren

––Investeren in brede festivals en
niet-traditionele kunstuitingen
––Ruimte bieden aan experimenten

––Budget kunst, cultuur, erfgoed
structureel verhogen

––Auteursrecht en auteurscontracten
recht moderniseren

––Vaste plek lesprogramma voor
cultuur- en muziekeducatie

––Cultuurparticipatie als vast
onderdeel welzijnsbeleid

––Kunst en cultuur toegankelijk voor
elke Nederlander

VERKIEZINGSPROGRAMMA’s OVER Kunst, cultuur en erfgoed

PvdA

Festivals/Feesten/Popmuziek

CREATIEVE
INDUSTRIE

ERFGOED

––Duurzaamheid bedrijfsvoering festivals verbeteren
––Kennis daarover delen
––Popmuziek als zelfstandige kunstvorm
––Meer aandacht voor breedte popmuziek
––Jonge makers popmuziek weerbaar maken tegen exploitanten

––Voortgaan opbouw nationale collectie
––Stimuleren als
––Digitaliseren tbv bescherming en toegankelijkheid
innovatieve kracht
––Koppeling onderwijs ––Opleidings- en onderzoeksfunctie musea versterken
en onderzoek

CDA

––Behoud en toegankelijkheid cultureel erfgoed
––Onderhoud Rijksmonumenten fiscaal aftrekbaar houden
––Borging van Rijkstalen

ChristenUnie

––100 miljoen euro voor onderhoud en herbestemming, met name kerkelijk erfgoed
––Jongste geschiedenis plek in het erfgoedbeleid
––Digitalisering erfgoed
––Geefwet

D66

––Regeling ‘cultuur ondernemen’ continueren

––Slagkracht Aankoopfonds en het Mondriaanfonds aanhouden
––Ondersteunen bij verzekering buitenlandse topstukken bij bruikleen musea
––Opleidings- en onderzoekstaken musea op pijl houden
––Behoud- en beheerstaken musea herzien tbv toegankelijkheid digitale collecties
––Integrale benadering erfgoed
––Digitalisering: middelen uit Aankoopfonds en een erfgoed trust.
––Museumstukken in depots breder inzetten in samenleving
––Herbestemming historische gebouwen en infrastructuur

Groenlinks

––5 mei als nationale feestdag

––Realiseren nationaal museum

SP

––Doorverkoop tickets festivals/podia aanpakken
––Ruim baan aan festivals, want laagdrempelig en brede spreiding
––Popfonds voor Nederlandse popmuziek

––Realiseren Nationaal Historisch Museum
––Versterken fonds archeologische vondsten

VVD

––5 mei als nationale feestdag

––Ondersteunen bij verzekering buitenlandse topstukken bij bruikleen musea
––Musea stimuleren collectie te delen met andere musea
––Musea stimuleren collectie te digitaliseren en online zichtbaar te maken
––Financiële stimulans voor monumenteigenaren voor onderhoud

BIBLIOTHEKEN
––Meer onderlinge
samenwerking

PVV

50plus

––Culturele innovatie
stimuleren

––Garanderen breed
aanbod bibliotheken

––Cultureel erfgoed behouden

Denk
SGP

Partij voor de Dieren

––Popmuziek volwaardige plek cultuurbeleid
––Doorverkoop tickets festivals/podia aanpakken

––Ruimhartige fiscae aftrek voor woonhuizen particuliere monumenten
––Speciale aandacht voor grote monumenten zoals kerken
––Gezichtsbepalende Rijksmonumenten niet afstoten
––Waarborgen toegankelijkheid musea
––Verhoging budget subsidieregeling onderhoud monumenten, voor kerkgebouwen
––Nationaal Restauratiefonds: ook verduurzaaming/herbestemming monumenten

––Bibliotheekwet:
verankeren zorg voor
Nederlandse taal en
literatuur
––Uitleenpunten kleine
gemeenten en landelijke
gebieden realiseren

––Stimuleren digitaliseren archieven culturele/historische organisaties
––Musea 1 dag p/week gratis toegankelijk
––Bevorderen herbestemming monumenten
––Opstellen cultuurhistorische en archeologische waardekaaWrten
––Herstel cultuurlandschappen

––Behoud en heropening
van openbare
bibliotheken

VERKIEZINGSPROGRAMMA’s OVER MEDIA
INVESTERING

PUBIEKE OMROEP:
KERNTAKEN

PUBLIEKE OMROEP:
FUNCTIONEREN

PUBIEKE OMROEP:
VERSCHEIDENHEID

––100 mln. extra

––Nieuws, educatie, informatie, cultuur, sport,
drama & film en grote evenementen

––Online bereikbaar maken
––Onafhankelijk functioneren
––Toetsbaar, onderscheidende kwaliteit
––Grote rol voor (cultuur)educatie

––Omroepenstelsel aanhouden
––Daarnaast mogelijkheid programa’s van buiten
het bestel
––Toegankelijkheid voor doven en slechthorenden

CDA

––Beschermen tegen marktlogica van
kijkcijfers en advertentie-inkomsten

––behoud pluriforme omroepenstelsel

ChristenUnie

––Onafhankelijke omroepen
––Online toegankelijkheid zonder drempels

––Ruimte voor levensbeschouwing in programmering

––Nieuws, informatie, cultuur en educatie

––Onafhankelijk functioneren
––Online bereikbaar maken

––Omroepenstelsel aanhouden
––Daarnaast mogelijkheid programa’s van buiten
het bestel

––Nieuws, informatie, cultuur en educatie
––Secundair: sport en amusement

––Online bereikbaar maken, reclamevrij

––Mogelijkheid programa’s van buiten het bestel

––Meer ruimte voor Nederlandse popmuziek
––Kijkcijfers niet leidend
––Meer ruimte voor experiment
––Meer kritische journalistiek, Nederlands
drama en documentaires
––Salarisplafond ter hoogte van salaris ministers

––Brede publieke omroep

PvdA

D66

––Bezuinigingen regionale omroepen van
Rutte II met min. 5 mln. verlagen

Groenlinks
PVV

––Geen geld naar kunst, innovatie, omroep enz.

SP

VVD

––Lager omroepbudget

––Nieuws en educatie
––Bij nationale aangelegenheid: cultuur en sport

50plus

––Toegevoegde waarde vergroten
––Zo groot mogelijk pubiek nastreven
––Niet omroeplid, maar Nederlander als
uitgangspunt
––Kosten per programma inzichtelijk maken
––Ombudsman aanstellen
––Verbod ‘geoblocking’
––Meer vrijheid omroepen voor samenwerking
met uitgevers
––Vacatures belangrijke functies NPO moeten
openbaar zijn

Denk

––Meer budget voor lokale media

SGP

––Bezuinigen

Partij voor de Dieren

––Geen nieuwe bezuinigingen op publieke/
regionale omroepen

––Meer richten op kerntaken

––Positief onderscheiden t.o.v. commerciële
omroepen
––Verschoond blijven van reclame
––Ouders betrekken bij beoordeling programma’s
––Kijkwijzer toepassen op reclames
––Reguleren uitingen die relaties tussen
mensen schaden

––Omroepverenigingen belangrijk voor pluriformiteit

VERKIEZINGSPROGRAMMA’s OVER MEDIA

PvdA

TALENTONTWIKKELING/
MAKERS

REGIONALE/
LOKALE OMROEPEN

JOURNALISTIEK

––Fonds voor nieuw talent en onconventionele programma’s
––Betere rechten makers ten opzichte van fabrikanten en
exploitanten
––Makers beschermen tegen onredelijke afspraken

––Extra in investeren
––Meer samenwerking regionale/lokale media en publieke media

––Beschermen in vrije nieuwsgaring, ook regionaal en lokaal

CDA
ChristenUnie

––Lokale media-aanbod op peil houden
––Regionale taal- en cultuuroverdracht telt mee bij
subsidietoekenning

D66

––Zendtijd regionale omroepen op één van de landelijke netten
––NPO dé uitgever van landelijke en regionale publieke media
––Landelijke financiering lokale omroepen
––Behoud van zelfstandigheid regionale publieke media

Groenlinks
PVV
SP

––Inzetten voor diverse en onafhankelijke lokale en regionale pers
––Instellen fonds voor lokale en regionale journalistieke projecten

VVD

––Regionieuws uitzenden op landelijke zenders

––Lage btw-tarief online journalistiek en e-boeken
––Plan opstellen voor toekomst onafhankelijke journalistiek

50plus
Denk

––Meer budget voor lokale media

SGP

––Waarborgen eigenheid lokale omroepen

Partij voor de Dieren

––Stimuleringsfonds voor oude en nieuwe media

––Invoeren van een journalistieke eed
––Onafhankelijke onderzoeksjournalistiek noodzakelijk

