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Het zijn lastige tijden voor de hele 
maatschappij en heel specifiek 
ook de cultuursector die van-

wege corona extra zwaar wordt geraakt. 
Tegelijkertijd is er veel te doen over hoe 
subsidies op landelijk en provinciaal ni-
veau worden verdeeld. De adviezen van 
de Raad voor Cultuur en van het Fonds 
Podiumkunsten zijn aanleiding voor veel 
reacties in bijvoorbeeld landelijke kran-
ten en sociale media. Zo vroeg recent 
een groep provinciale gedeputeerden 
cultuur van provincies die niet tot de 
Randstad worden gerekend (Groningen, 
Friesland, Noord-Brabant, Gelderland, 
Drenthe, Limburg, Overijssel en Zeel-

Voorkom lokale 
bezuinigingen 
op culturele 
voorzieningen!

OPROEP AAN GEMEENTEN

  Gemeenten zitten momenteel in financieel zwaar weer. Er is grote kans 
dat er (weer) bezuinigingen gaan komen die de lokale culturele infrastructuur gaan 
treffen en daarmee ook direct de instrumentale/vocale muziekeducatie en subsidies aan 
muziekverenigingen. Komend voorjaar zijn er landelijke verkiezingen en dat geeft iedereen 
die kunst en cultuur belangrijk acht de mogelijkheid om in elk geval alert te zijn op datgene 
wat politieke partijen in hun partijprogramma’s hierover al of niet opnemen. Natuurlijk, het 
gaat dan om landelijke verkiezingen maar die hebben later (in)direct ook veel invloed op wat 
er in gemeenten verder gaat gebeuren. 
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and) zich in een openbaar opiniestuk af 
waarom ‘de regio’s’ zo karig bedeeld zijn 
met kunstsubsidies ten opzichte van de 
Randstad.

WEINIG AANDACHT 
De actuele discussies over cultuursubsi-
dies op landelijk en provinciaal niveau 
gaan, hoe terecht ze ook zijn, vooral 
over gevestigde - ook nieuwe - culturele 
instellingen en organisaties, festivals, 
cultuurmakers, productiehuizen, musea 
et cetera en van wie het bestaan c.q. een 
beoogde vernieuwing in gevaar komt 
zodra budget waarop was gehoopt en 
gerekend vervalt. Merkwaardig genoeg 
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gaat het relatief weinig, te weinig naar 
mijn mening, over subsidies die een 
fundament zijn van ons hele culturele 
bestel: subsidies op lokaal, gemeentelijk 
niveau voor kunst/cultuureducatie en 
voor de amateurverenigingen. Belang-
rijke onderdelen van de ‘humuslaag’ die 
nodig is voor een toekomstig levendig 
cultureel bestel in al zijn pluriformiteit 
zijn echt in gevaar!

VERDELING CULTUURSUBSIDIES 
Van de totale overheidsuitgaven aan 
cultuur nemen gemeenten met circa 61 
procent het grootste deel voor hun reke-
ning. Het aandeel van het rijk bedraagt 
ongeveer 29 procent en het aandeel van 
provincies 10 procent (bron: ocwincij-
fers.nl). Dat maakt het ontbreken van 
aandacht voor het op peil houden van 
lokale culturele voorzieningen in de 
discussies over cultuursubsidies extra 
opmerkelijk en schrijnend! Binnen het 
weliswaar grote aandeel van gemeenten 
moet hier nog een opmerkelijk aspect 
worden benoemd: er is meer aandacht 
voor binnenschoolse cultuureducatie en 
minder voor buitenschoolse kunst- en 
cultuureducatie en amateurkunst. Gelet 
op het feit dat gemeenten financieel 
klem zitten en er geen wettelijke kaders 
gelden voor een lokale infrastructuur 
maakt dat de continuïteit en borging 
ervan steeds wankeler wordt.
LKCA denkt dat het daarom hoog tijd 
is voor een wettelijke verplichting voor 
gemeenten op het behoud van een lo-

kale culturele infrastructuur! Het lang 
geroemde principe van decentralisatie - 
want dan zou alles optimaal en ‘op maat’ 
functioneren - begint zich nu regelrecht 
tégen de culturele infrastructuur op lo-
kaal niveau te keren!

Ter illustratie: de Raad voor Cultuur 
verwacht dat de gemeentelijke budget-
ten voor bibliotheken de komende jaren 
nog kleiner worden en daarmee de ver-
schillen tussen gemeenten juist groter. 
Daarom adviseerde de raad (in februari 
2020) om wettelijk te verankeren dat 
elke gemeente de plicht heeft om te 
zorgen voor een eigen openbare biblio-
theekvoorziening. Als dat praktisch niet 
haalbaar is moet worden samengewerkt 
met een buurgemeente, zodat alle bi-
bliotheekfuncties op redelijke afstand 
openbaar toegankelijk blijven. Zo’n 
principe lijkt mij ook toepasbaar op de 
lokale culturele infrastructuur als geheel 
(waarvan een bibliotheek dan uiteraard 
ook deel uitmaakt).

Waarom hebben gemeenten het zo 
moeilijk in financieel opzicht? Redenen 
die daarvoor aan te wijzen zijn:
•	 decentralisatie van zorgtaken zoals 

Jeugdzorg, zonder voldoende finan-
ciële compensatie vanuit het Rijk. 
Vanwege een volumegroei stijgen de 
kosten nog verder;

•	 lokale maatregelen en uitvoeringskos-
ten als gevolg van het coronavirus; 

•	 de zogenaamde trap-op-trap-af-syste-

Cursus Samen Slim 
Deelnemers Werven

Samen Slim Deelnemers 
Werven is een cursus om 
leden of deelnemers te 
binden aan cultuurorga-
nisaties. In één informa-
tieavond en drie cursus-
avonden worden cultuur-
aanbieders ondersteund 
bij het werven van nieuwe 
deelnemers. Het LKCA stelt 
de training tot cursusleider 
gratis ter beschikking. 

Meer informatie: 
http://bit.ly/cursuswerven.

Contactpersoon: 
matthijsbeerepoot@lkca.nl.

Het maken, delen en beleven 
van cultuur zorgt voor 
ontmoeting en verbinding.
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matiek, waardoor gemeenten minder 
middelen van het Rijk ontvangen als 
gevolg van tussentijdse bijstellingen.

Gemeenten zijn tegelijkertijd verplicht 
een sluitende meerjarenbegroting in te 
dienen en zien zich dus genoodzaakt om 
te bezuinigen. Als gevolg van wettelijk 
verplichte taken en geoormerkte midde-
len zijn er beperkte mogelijkheden om 
te bezuinigen, de meest voorkomende 
zijn:
•	 verhogen van lokale belastingen, zo-

als OZB;
•	 bezuinigen op maatschappelijke 

voorzieningen, zoals zwembaden en 
culturele voorzieningen.

De lokale bezuinigingen op culturele 
voorzieningen zijn dus het gevolg van de 
combinatie tussen onvoldoende finan-
ciële middelen vanuit het Rijk en een 
gebrek aan wettelijke verplichting voor 
gemeenten op het behouden van een 
lokale culturele infrastructuur. 

BELANG VAN LOKALE CULTURELE 
VOORZIENINGEN
Kunst en cultuur zijn van ons allemaal 
en beleef je samen in culturele ontmoe-
tingen! Daarvoor zijn voorzieningen 
nodig. Specifiek voor muziekverenigin-
gen is het nodig dat er goede en voor 
iedereen bereikbare (muziek)educatie 
kan worden gegeven, dat er repetities en 
presentaties/concerten kunnen zijn en 
dat er aanpalend voorwaardenscheppend 
beleid is bijvoorbeeld via instandhou-
dingssubsidies. In wat bredere context: 
mensen moeten zich in kunst en cul-
tuur kunnen verdiepen en het kunnen 
delen, via podia, ateliers, tentoonstel-
lingen, musea en erfgoed, theaters, 
docenten(collectieven) of centra voor 
de kunsten, archieven, bibliotheken en 
festivals. En dat is belangrijk, want:
1. Het maken, delen en beleven van 

cultuur zorgt voor ontmoeting en 
verbinding. 
Zo heeft iedereen de mogelijkheid 
om zich te onderscheiden én te 
verbinden ongeacht leeftijd, oplei-
dingsniveau en etnische achtergrond. 
Verenigingen, en uiteraard ook ande-
re vormen van culturele ontmoeting, 
zijn daarom van belang voor de loka-
le samenleving. 

2. Culturele voorzieningen hebben 
een positief effect op de leefbaar-
heid en aantrekkingskracht van 
dorp, stad of buurt. 
Het verhoogt de kwaliteit van leven 
en het actief deelnemen aan de sa-
menleving. Cultuur draagt bij aan 
persoonlijke ontwikkeling, ‘erbij 
horen’ en zingeving. Ook is het effect 
aangetoond van kunst- en cultuur-
participatie op de mentale (‘geluk’) 
en fysieke conditie (‘gezondheid’). 
Daarnaast is er de bijdrage van cul-
tuur aan de kenniseconomie, het is 
een bron van inkomsten en biedt een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat.

3. Kunst en cultuur maken, beleven 
en delen stimuleert persoonlijke en 
daarmee maatschappelijke ontwik-
keling. 
Meedoen in onze samenleving vraagt 
om voortdurend leren en ontwik-
kelen. Dat vereist creatieve kracht 
en de ontwikkeling van cultureel 
vermogen. De ontwikkeling daarvan 
kan starten met een goede kennisma-
king op school: het leren benutten 
van je creatieve potentieel door te 
musiceren (te dansen, theater te ma-
ken etc.) en je culturele omgeving 
te verkennen. Deze kennismaking 
verbreedt en verdiept zich in de vrije 
tijd: als daar tenminste dan passende 
voorzieningen bestaan. Bij dit alles 
kunnen muziekverenigingen een rol 
spelen als het gaat om faciliteiten en 
organisatorische en inhoudelijke on-
dersteuning. 

MOGELIJKE OPLOSSINGEN
Veel muziekverenigingen kennen (be-
stuurs)leden die connecties hebben met 
lokale, provinciale of landelijke politici 
of die zelf politiek actief zijn. Het is van 
belang alert te zijn op ontwikkelingen 
en voornemens. In gesprek zijn met 
de achterban is voor elke politicus van 
belang en het is het fijn als gesprekspart-
ners geïnformeerd zijn er ook concrete 
aanknopingspunten kunnen worden 
genoemd.
Er zijn enkele oplossingen denkbaar 
voor de hierboven beschreven proble-
matiek:
1. Het wettelijk verankeren op rijksni-

veau van de verantwoordelijkheid 

VerenigingsMonitor

De VerenigingsMonitor 
(LKCA, 2018) is interessant 
als je meer wilt weten 
over het culturele 
verenigingsleven. Hoe staat 
het ervoor met financiën, 
leden en vrijwilligers? 
En wat valt er te zeggen 
over het artistiek aanbod 
en de maatschappelijke 
oriëntatie? Wist je 
bijvoorbeeld dat bij 
twee derde van de 
verenigingen het 
ledenbestand gelijk blijft 
of stijgt? En dat 62 procent 
van de verenigingen 
aangeeft dat het werven 
van bestuursleden 
moeilijker is geworden? 
De VerenigingsMonitor 
is gebaseerd op een 
grootschalig onderzoek 
onder verenigingen en 
stichtingen, en wordt op 
een overzichtelijke manier 
weergegeven. Leuk om 
door te bladeren!

Zie: www.lkca.nl/publi-
catie/verenigings-moni-
tor-2018.

Contactpersoon: 
matthijsbeerepoot@lkca.nl.
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voor buitenschools cultuuraanbod 
voor gemeenten.

2. Voldoende financiële compensatie 
voor gemeenten – vanwege o.a. 
toenemende verplichte taken zoals 
Jeugdzorg en volumegroei - waardoor 
bezuinigingen op andere domeinen, 
zoals culturele voorzieningen, kun-
nen worden voorkomen.

Een laatste oplossing ligt wat verder weg 
van het directe blikveld van vertegen-
woordigers van amateurmuziekvereni-
gingen maar is het toch waard om hier 
ook te noemen. 

Dit is het verstevigen van het algemeen 
kader interbestuurlijke verhoudingen 
en de cultuurconvenanten die hierbij 
van kracht worden. Het gaat hier om de 
samenwerking tussen rijk, provincie en 
gemeenten. Met betrekking tot de lo-
kale culturele infrastructuur zou ingezet 

moeten worden op evenwichtigheid, on-
der andere als het gaat om de aandacht 
voor zowel binnen- als buitenschoolse 
cultuureducatie en de amateurkunst!

Contactpersoon: 
janvandeneijnden@lkca.nl • 

Muziekverenigingen spelen 
een belangrijke rol bij het leren 
benutten van het creatieve 
potentieel door te musiceren.


