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Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 september 2017 besprekende de
250Zo korting op de subsidie van philharmonīe zuidnederland in 2018 en 2019
Constaterend dat
» GS besloten heeft om de subsidie voor de philharmonīe zuidnederland vanaf 2018
te verlagen van 2 mln naar 1,5 mln euro per jaar
» PS besloten heeft op 3 februari j.l. om 6 mln euro te reserveren voor de
philharmonīe zuidnederland vanwege de provinciale doelstelling dat de provincie
belang heeft bij een duurzame, toekomstbestendige symfonische
muziekvoorziening die bijdraagt aan de provinciale doelen van Brabant.
» aangegeven is in het Bestuursakkoord 2015 en het Uitvoeringsprogramma Cultuur
2016-2020 dat de provincie specifiek bij het orkest datgene wil stimuleren waar wij
meerwaarde en kansen zien voor het culturele ecosysteem van Brabant

»

dat de provinciale bijdrage te koppelen is aan:
a. De bijdrage van een kwalitatief hoogwaardige en innovatieve
symfonische muziekvoorziening als philharmonīe zuidnederland
aan het leef- en vestigingsklimaat van de regio.
b. De bijdrage die het orkest levert aan: het versterken van
cultuureducatie en talentontwikkeling in Brabant en de
verbindingen die het orkest maakt met (nieuw) publiek,
amateurkunst en diverse festivals, podia en gezelschappen in Brabant.

«
*
»

de adviescommissie kunsten de philharmonīe op deze punten positief heeft
beoordeeld
Gedeputeerde Swinkels in de themabijeenkomst van 8 september heeft
aangegeven dat het orkest uitstekend presteert, soms zelf boven de maat
er op deze doelen geen evaluatie heeft plaats gevonden die is besproken en
goedgekeurd door PS

Overwegend dat
« de korting van 250Zo aangekondigd is zonder dat hier een echte inhoudelijke
evaluatie onderligt van de te bereiken doelen en afgesproken resultaten
» de korting van 250Zo voor 2018 en de járen daarna pas halverwege het lopende jaar
is medegedeeld en dit voor een groot orkest te kort dag is om de noodzakelijke
aanpassingen door te voeren om de reeds geboekte optredens en andere afspraken
niet in gevaar te laten komen
» de andere financiers - de rijksoverheid en de provincie Limburg - niet bekend
waren met het voornemen van de provincie Noord Brabant om op zo'n korte
termijn de subsidie te verlagen
Roepen Gedeputeerde Staten op om:
Het besluit om de korting van 0,5 mln euro voor 2018 ongedaan te maken
Op korte termijn een evaluatie op de gestelde doelen en prestaties die zijn
genoemd in het Statenvoorstel Begrotingswijziging 101/16 A op te stellen en aan
Provinciale Staten voor te leggen
Te komen met een reactie op het aanvullend advies van 17 juli 2017 van de Raad
van Cultuur aangaande de philharmonīe zuidnederland'
En gaan oventot de orde van de dag
Patricia Brur|klaus
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1 https .V/www. cultuur.nl/upload/documents/ad
2017.pdf
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