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Onderwerp

Deelname Creativity World Forum Denemarken door gedeputeerde Swinkels
Datum

31oktober 2017
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Brunklaus,

C2215877/4265938
Uw kenmerk

Bij brief van 11 oktober 2017, ingekomen op 11 oktober 2017, heeft u namens
de GroenLinks fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.M. (Monique) Claassen -

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Dooijenburg
Telefoon

1. Welke bijeenkomsten worden door welke partners in Aarhus georganiseerd
die sterk verweven zijn met het programma sociale veerkracht?

(073) 681 28 88

Antwoord:
Een tweetal sessies zijn sterk verweven met sociale veerkracht. Ten eerste
organiseert BrabantDC samen met DC Baden-Württemberg de sessie ‘Empower
Creative and Empathic Citizens: let's set the right tone and make some music’.
Meer info: http://cwf2017.com/sessions/empower-creative-and-emphaticcitizens
Ten tweede organiseert de gemeente Breda een sessie samen met DC-regio
Catalonië: ‘Making cities, making stories.’ Meer info:
http://cwf2017.com/sessions/making-stories-making-cities/

mclaassen@brabant.nl

2. De middelen (en de kosten) voor het lidmaatschap van het DC Network en
bijbehorende activiteiten bedragen € 300.000 per jaar en zijn opgenomen in
het uitvoeringsprogramma Cultuur en niet bij het programma sociale veerkracht.
Wat is de relatie in dit geval tussen het programma Cultuur en het Programma
Sociale Veerkracht (Samenleving)?
Antwoord: Opgaven zijn meer en meer integraal. Dat geldt in het bijzonder voor
programma’s zoals sociale veerkracht en cultuur. In dit geval delen we onze
ervaringen met de inzet van de creatieve- en cultuursector om maatschappelijke
vraagstukken mee te helpen oplossen en de sociale veerkracht te versterken
(o.a. Buurtcultuur). Hier combineren we dit met het belang van creativiteit als
brandstof voor een weerbare samenleving. Onze regio staat overigens
internationaal juist bekend om zijn social design.
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3. Is er ook een relatie met de andere programma’s van de provincie en de
activiteiten van het DC Network?
Antwoord: Ja, we zoeken ten behoeve van het DC Network vanuit het
programma nadrukkelijk verbinding met andere programma's. Gedacht kan
worden aan Energie, Circulaire Economie, Natuur en Ruimtelijke ordening.
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4. Om te kunnen beoordelen of het wel juist is om het lidmaatschap en de
activiteiten in het kader van het DC network te financieren uit de middelen voor
Cultuur ontvangen wij graag een overzicht van de activiteiten voor en
gerelateerd aan dit netwerk?
Antwoord: Een greep uit events die in dat kader de afgelopen en komende tijd
plaatsvonden/plaatsvinden zijn:
 28 september: Creatieve en duurzame oplossingen voor een
veerkrachtig Brabant. Meer info: http://nieuws.brabantdc.nl/2/
 5 en 6 oktober: Internationale Summit, Places of potential, encouraging
creative communities. Meer info: http://nieuws.brabantdc.nl/4/

27 oktober: Netwerkevent, BrabantDC networking Dinner. Meer info:
http://nieuws.brabantdc.nl/7/
 1 en 2 november: Aarhus, World Creativity Forum, zie beantwoording
vraag 1 voor meer info.
Wij zullen als provincie in 2019 het Creativity World Forum (CWF) organiseren.
Dat doen wij samen met partners. In aanloop naar dat evenement zullen diverse
voorbereidende bijeenkomsten georganiseerd worden. Op dit moment is nog
niet duidelijk welke bijeenkomsten dat zijn. Begin 2018 verwachten wij een
voorstel voor het CWF gereed te hebben hoe we dit gaan organiseren.

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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