
   

Resolutie CDJA 

 
Indiener: Werkgroep OCW 
Resolutie: Versterking culturele infrastructuur 
 
Het Algemeen Bestuur van het CDJA, bijeen op 17 april 2019 te Utrecht, 
 
Constaterende dat: 

1. Cultuur een bindende en participatieve werking heeft in elke samenleving; 
2. Sinds 2010 bezuinigingen op de culturele sector zijn doorgevoerd die 

resulteerden in een structurele korting van 200 miljoen euro aan 
rijksmiddelen (van de oorspronkelijke 900 miljoen)1;  

3. Provincies vervolgens ook hun bijdragen aan culturele projecten gemiddeld 
met 40% verminderden en gemeenten ook fors hebben bezuinigd op cultuur;2  

4. De bezuinigingen niet werden gecompenseerd door nieuwe 
inkomstenbronnen en vooral resulteerden in het opheffen van enkele 
culturele initiatieven (o.a. nationaal historisch museum, doventheater) en een 
versobering van de culturele basisinfrastructuur (dat zijn de randvoorwaarden 
voor cultuur, zoals cultuurcentra, fondsen voor productie en ontwerp, etc.)3; 

5. Ondanks alle bezuinigingen 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 worden4; 

 
Overwegende dat: 

1. Het CDJA in 2016 stelde dat alle uitingsvormen van cultuur een intrinsieke 
waarde bezit en de overheid een juiste sociale en regionale spreiding daarvan 
dient te stimuleren;5 

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 instellingen6; 

3. De verschraling van het culturele landschap zoals het nu is niet past binnen de 
visie van het CDJA op cultuur; 

4. Nu de kans is om een sterk regionaal gestoeld cultuurbestel op te bouwen; 
5. Het onduidelijk is hoeveel investeringen het vergt om een stevige 

basisinfrastructuur op te zetten per regio; 
 
Spreekt uit dat:  

1. Onderzoek gedaan moet worden naar de behoeften, investeringen en 
mogelijkheden per regio; 

2. Het CDJA pleit voor een overheidsinvestering de regionale basisinfrastructuur 
van de culturele sector op basis van de behoeften per regio; 

                                                           
1 Algemene Rekenkamer, Bezuiniging op cultuur; Realisatie en effect, februari 2015. 
2 https://www.volkskrant.nl/economie/grootste-klap-in-cultuursector-moet-nog-komen~b405984a/  
3 Algemene Rekenkamer, Bezuiniging op cultuur. 
4 https://nos.nl/artikel/2169344-ser-en-raad-voor-cultuur-uitholling-culturele-sector-dreigt.html  
5 Visiestuk Cultuur, februari 2016, uitspraken 1 en 2. 
6 Raad van Cultuur, Agenda Cultuur; 2017-2020 en verder, februari 2015. 
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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. 
 

 

 


