
   

Resolutie CDJA 

 
Indiener: Werkgroep OCW 
Resolutie: Integrale en regionale cultuurversterking 
 
Het Algemeen Bestuur van het CDJA, bijeen op DATUM/MAAND/JAAR te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

1. Cultuur een bindende en participatieve werking heeft in elke 
samenleving; 

2. Ondanks alle bezuinigingen van de afgelopen jaren de Raad van Cultuur 
en de SER concluderen dat er nog steeds hoogstaande kunst en cultuur 
wordt geproduceerd, maar dat de sector wel is verschraald en uitgehold 
en nodig verstevigd moet worden1; 

 
Overwegende dat: 

1. Het CDJA in 2016 stelde dat alle uitingsvormen van cultuur een 
intrinsieke waarde bezitten en de overheid een juiste sociale en regionale 
spreiding daarvan dient te stimuleren;2 

2. De Raad van Cultuur in haar voorstel om de culturele sector te 
verstevigen pleit voor een regionale aanpak en een sterk profilering van 
de verschillende culturele instellingen3; 

3. Lokale overheden een grote rol horen te spelen in een sterk regionaal 
georganiseerde cultuur; 

4. Subsidieverstrekking een goed middel is om culturele initiatieven mede 
mogelijk te maken; 

5. Voorwaarden in subsidieregelingen van lokale overheden elkaar kunnen 
uitsluiten, waardoor een project maar een één gemeente subsidie kan 
aanvragen, terwijl het project in meerdere gemeenten een 
maatschappelijke bijdrage levert;4 

6. Dit slecht is voor de culturele ontwikkeling van middelgrote en kleine 
gemeenten, omdat culturele organisaties meer kans hebben bij grotere 
gemeenten; 

7. Naast directe cultuursubsidies (lokale) overheden en hun diensten ook 
cultuur kunnen inzetten op andere terreinen, zoals in de bestrijding van 
eenzaamheid, sociale cohesie, maatschappelijke betrokkenheid, 

                                                           
1 https://nos.nl/artikel/2169344-ser-en-raad-voor-cultuur-uitholling-culturele-sector-dreigt.html  
2 Visiestuk Cultuur, februari 2016, uitspraken 1 en 2. 
3 Raad van Cultuur, Agenda Cultuur; 2017-2020 en verder, februari 2015. 
4 Voorbeelden elkaar uitsluitende subsidievoorwaarden: geen subsidie van andere 
overheid/gemeente, stichting moet ingeschreven staan in gemeente (Utrecht - 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-103323.html), beperking in te subsidiëren kosten 
(reiskostenvergoeding, onkostenvergoeding), activiteit moet (grotendeels) ten goede komen aan 
inwoners van één gemeente (Rotterdam - 
https://www.rotterdam.nl/loket/documentenkcc/beleidsregelsKunstCultuur.pdf, Den Haag - 
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-
Gravenhage/463597/463597_2.html). 

https://nos.nl/artikel/2169344-ser-en-raad-voor-cultuur-uitholling-culturele-sector-dreigt.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-103323.html
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http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-Gravenhage/463597/463597_2.html
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/'s-Gravenhage/463597/463597_2.html


   

enzovoort, maar dat deze integrale inzet van cultuur niet altijd 
ruimte krijgt in bestaande subsidiekaders;5 

 
Spreekt uit dat:  

1. Het CDJA voorstander is van regionale krachtenbundeling waarbij op 
dezelfde gestructureerde wijze de subsidies op elkaar worden afgestemd; 

2. Subsidieverstrekkers open moeten staan voor de rol die cultuur kan 
hebben in een oplossing van (brede) maatschappelijke kwesties; 

 
ROEPT HET DAGELIJKS BESTUUR OP DEZE MENING AAN HET KABINET EN DE BETROKKEN 

CDA-VOLKSVERTEGENWOORDIGERS BEKEND TE MAKEN EN HEN OP TE ROEPEN NAAR DIT 

STANDPUNT TE HANDELEN; VERZOEKT HET CDJA DIT STANDPUNT WIJD EN ZIJD TE 

VERSPREIDEN; 
  
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

                                                           
5 https://www.movisie.nl/artikel/integraal-werken-nog-volop-ontwikkeling  
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