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Onderwerp

Voortgang uitvoering motie "Nog een Kans voor de Dans"
Datum

15 augustus 2017
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Brunklaus,

C2211680/4236546
Uw kenmerk

Bij brief van 12 juli 2017, ingekomen op 12 juli 2017, heeft u namens de
GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.M. (Monique) Claassen -

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Dooijenburg
Telefoon

1. Wanneer komt GS met de veranderde visie voor het Brabantse Cultuur
systeem en hoe wordt PS hierin meegenomen?

(073) 681 28 88

Antwoord: GS is in het kader van de Taskforce Stedelijke regio Brabantstad met
Brabantstad in gesprek over mogelijke intensievere samenwerkingen op het
gebied van de kunsten. Zie
http://www.brabantstad.nl/images/Documenten/BNCPBS/index.html

mclaassen@brabant.nl

2. Wat is de uitkomst van de gesprekken die met BrabantStad zijn gehouden op
29 juni j.l.? Hoe wordt PS (en de gemeenteraden) hierover geïnformeerd.
Antwoord: In het bestuurlijk BrabantStad overleg op 27 juni 2017 is de
kwetsbare situatie van de Dans in Brabant aan de orde geweest. Afgesproken is
om na de zomer in een (bestuurlijke) bijeenkomst met de betrokkenen uit de
Dans te bespreken welke (concrete) stappen er kunnen worden gezet. In het
BrabantStad overleg is vastgesteld dat deze kunstenplanperiode door de
BrabantStad partners meer budget/subsidies beschikbaar is gesteld aan de
Danssector dan de vorige periode en dat gemeenten en provincie nu geen
financiële mogelijkheden zien om extra budget beschikbaar te stellen. Omdat
ook de Dans een belangrijk aandachtspunt kan worden in de BrabantStadcultuurvisie, is een bestuurlijk overleg met de Dans sector (lees briefschrijvers uit
de sector) van belang. Na de zomer zal PS worden geïnformeerd over de
voortgang van de ontwikkelingen in de Dans sector in Brabant (zie ook
antwoord op vraag 5).

Email

Bijlage(n)

-

3. Heeft gedeputeerde een andere kijk gekregen op de prestaties van
DansBrabant, United C, Leine Roebana en Vloeistof ten aanzien van het invullen
van de meerwaarde voor het Brabantse Cultuursysteem sinds de behandeling
van de Perspectief Nota waarbij de motie “Nog een Kans voor de Dans” werd
aangenomen. (Immers in de brief van de Danssector die bij deze motie was
gevoegd werden de verdiensten zoals opgesomd door de gedeputeerde op
23 juni al geboekstaafd.)

Datum

15 augustus 2017
Ons kenmerk

C2211680/4236546

Antwoord: Nee, er was al een goed beeld van de danssector.

4. Is de gedeputeerde er zeker van dat de meerwaarde voor het Brabantse
Cultuursysteem die met enorme inzet en energie is opgebouwd niet verloren zal
gaan in de nabije toekomst als de dansgezelschappen geen producties meer
kunnen maken omdat zij geen afspraken voor de toekomst kunnen aangaan
vanwege de onzekerheid over het beschikken van voldoende middelen in de
toekomst?
Antwoord: Dat is nooit met zekerheid te zeggen. Maar wij zijn ervan overtuigd
dat we een voldoende stevige basis hebben en dat er voor danstalenten ruimte
is richting de toekomst. Wij denken dan aan makers als Arno Schuitemakers,
Jan Martens, Katja Heitmann, Guilherme Miotto en andere makers die
ondersteuning vinden bij DansBrabant. Daar richten we ons, door inzet van
DansBrabant op, opdat zij mogelijk het Brabantse danslandschap van de
toekomst kunnen gaan tekenen.

5. Is de GS bereid om nogmaals met de gezelschappen in gesprek te gaan om
te vernemen hoe en hoelang zij hun voortbestaan kunnen veiligstellen en kunnen
blijven bijdrage aan het Brabantse Cultuursysteem?
Antwoord: Wij zijn op gezette momenten met alle disciplines in gesprek. De
dans heeft daarin wat ons betreft geen uitzonderlijke positie. Naar aanleiding
van de eerste signalen van de problemen in de danssector heeft inmiddels
veelvuldig overleg plaatsgevonden, zowel met de sector als met de Brabantstad
partners. In de Statenmededeling naar aanleiding van de motie ‘Nog een kans
voor de dans’, treft u onze verdere aanpak.
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6. Is GS bereid om indien blijkt dat het mini-eco systeem van de Dans in Brabant
het op termijn en voordat er een andere vorm van subsidiëring is gekomen niet
gaat redden naar oplossingen te zoeken voor een financiële overbrugging.

Datum

Antwoord: Nee, wij achten dit niet nodig. Wij investeren deze periode reeds
veel meer in de danssector dan voorheen. Bovendien geeft de Adviescommissie
aan dat de afspiegeling van de danssector binnen de infrastructuur goed is.

C2211680/4236546

15 augustus 2017
Ons kenmerk

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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