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Beantwoording van motie M43a ‘Nog een kans voor de dans’ uit de
vergadering van PS d.d. 21-04-2017

Kennisnemen van
Beantwoording van motie M43a
Motie
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben op 21 april 2017 bij de
behandeling van de perspectiefnota motie M43a aangenomen. Hierin worden
GS verzocht:
op korte termijn met de wethouders van de B5 gemeenten in overleg te
treden en te komen met een financiële oplossing voor problemen zoals
geschetst in de brief "urgent signaal en verzoek uit het Brabantse
dansveld" van 14 april j.l. voor de kunstenplan periode van 2017-2020.
Aanleiding
 Dans is een van de pijlers is van het Brabantse Cultuursysteem.
 Het Brabantse dansveld heeft een urgent signaal afgegeven dat zij geen
provinciale subsidie meer zullen ontvangen in de kunstenplanperiode
van 2017-2020
 De adviescommissie heeft geadviseerd dat de dans de tijd en de kans
moet krijgen om zich weer een betere positie te verwerven.
Bevoegdheid
PS hebben GS bij motie verzocht om nog eens goed te kijken naar de situatie
van de dans in Brabant en dit te bespreken met onze Brabantstad partners.
Kernboodschap

1. De situatie in de danssector
Onderstaand overzicht laat zien wat onze provinciale bijdrage was in de vorige
bestuursperiode en wat we voor de periode 2017-2020 aan subsidie
beschikbaar stellen. Zoals u kunt zien is de bijdrage aan DansBrabant fors
toegenomen. Dat komt omdat de middelen die in de vorige kunstenplan periode
via impulsgelden aan de danssector zijn toegekend daar aan zijn toegevoegd
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ten behoeve van een versterking van de infrastructuur. Het aantal partijen in de
basisinfrastructuur van de provincie is verder gelijk gebleven, hun individuele
bijdrages zijn verstevigd voor de kunstenplanperiode 2017-2020.
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Per saldo wordt in deze Kunstenplanperiode fors meer in de danssector
geïnvesteerd dan voorheen. Wij herkennen ons dan ook niet in het beeld uit de
motie dat aan de versterking van de positie van de dans een einde komt.
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Wel zijn enkele aanvragen uit de danssector afgewezen, omdat de kwaliteit van
de aanvragen onvoldoende was ten opzichte van de andere aanvragen.
2009-2012

2013-2016

2017-2020

De Stilte € 200.000

Dans Brabant € 200.000

DansBrabant € 350.000

RAZ € 100.000

Trash € 100.000

Pia Meuthen € 140.000

DansStation Zuid € 245.000

Lamelis € 25.000

Jelena Kostic € 28.583*

TRASH € 110.000

De Stilte € 200.000

De Stilte € 350.000

Totaal

Totaal

Totaal

4 instellingen

4 instellingen

4 instellingen

jaarlijks € 655.000

jaarlijks € 525.000

jaarlijks € 868.583

Daarnaast €200.000 in

* bijdrage per jaar voor 2017-

impulsgelden voor

2018

samenwerking, netwerk,
speelbeurten, aanwas.

2. De reactie vanuit de Brabantstad partners
De situatie in de danssector is naar aanleiding van de motie aan de orde
geweest in het bestuurlijk overleg BrabantStad van 27 juni jl.
In het BrabantStad overleg is vastgesteld dat steden in een beperkt aantal
gevallen al dansgezelschappen aanvullende ondersteuning hebben geboden.
Wel kunnen onze instrumenten Brabant C en impulsgelden ook gebruikt worden
door de danssector. En dat gebeurt ook. Brabant C heeft bijvoorbeeld
aanvragen van Leine Roebana en United C gehonoreerd.
Afgesproken is daarnaast om in oktober/november een (bestuurlijke)
bijeenkomst met de betrokkenen uit de dans te bespreken hoe de danssector
door onderlinge samenwerking verder kan worden versterkt.
Europese en internationale zaken
N.v.t.
Communicatie
Inmiddels heeft er ambtelijk een gesprek met DansBrabant plaatsgevonden over
de uitkomst van het gesprek met de Brabantstad partners.
Vervolg
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Er is een (bestuurlijke) bijeenkomst met de betrokkenen uit de danssector en
Brabantstad partners in voorbereiding.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer A. Doedens, (073) 681 21 90, adoedens@brabant.nl,
cluster Cultuur en Samenleving van eenheid Directeur Strategie en Beleid.
Opdrachtnemer: mevrouw A. van Tilburg, (073) 680 80 36,
avtilburg@brabant.nl, afdeling Samenleving en Cultuur van cluster Cultuur en
Samenleving.
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