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Datum vergadering  Tijdstip vergadering 
26 januari 2022  20:00 
   
Aanwezig Functie  
Ruth 
Willem 
Patrice 
Roel 
Uros 
Michael 
 
Leden: 
18 aanwezigen 

Voorzitter  
 
Secretaris 
Penningmeester 
 

 

   
Afwezig   
Marjolein (met bericht) 
 

  

 
 

Punt Onderwerp Actie 
door 

 
1 OPENING  
Willem opent de vergadering. 
 
Agenda: 

• Welkom 
• Bedanken oude bestuur en toelichting totstandkoming kandidatuur nieuw 

bestuur 
• Voorstellen kandidaten nieuw bestuur 
• Stemming 
• Presentatie projectplan 2022 Thema-afdeling en vragen 
• Introductie D66 Tweede Kamerlid Jorien Wuite 
• Presentatie door Jorien Wuite 
• Discussie met aanwezige leden 
• Samenvatting discussie 
• Afronding en bedanken 

 

 

2 NOTULEN VORIGE VERGADERING   
nvt 
 

 

3 BESTUURSWISSEL  
Leden van het vorige bestuur worden bedankt voor hun inzet voor de Thema-Afdeling.  
 

 



Willem licht procedure werving van kandidaten voor nieuw te vormen bestuur toe. 
Naar aanleiding van oproep in 2021 heeft een aantal kandidaten zich gemeld bij 
Willem. Met deze kandidaten zijn gesprekken gevoerd. Een aantal mensen heeft naar 
aanleiding daarvan aangegeven wel mee te willen denken met de TA, maar geen 
bestuurstaak op zich wil nemen. 
De huidige zeven kandidaten stellen zich voor.  
De aanwezige leden stemmen unaniem in met het benoemen van deze kandidaten tot 
het bestuur van de TA. 
 
4 PRESENTATIE PROJECTPLAN 2022 THEMA-AFDELING  
Ruth presenteert aan de hand van een ppt de plannen van de Thema-Afdeling Cultuur, Kunst en 
Media voor 2022. 
Vragen en opmerkingen van de aanwezige leden: 

• Aandacht voor beeldende kunst. 
• Snel beginnen met herstelbeleid. 
• Toevoegen: positionering van bibliotheken als sociaal-culturele hulpdienst voor burgers. 

Cor, Peter en Michael willen deelnemen aan de werkgroep over dit onderwerp. 
• Wettelijke verankering van recht op cultuur: recht op cultuur regelen in de grondwet, 

zodat bezuinigingen niet mogelijk zijn.  
Herwaardering van cultuur. 

• Wet BBA verder uitwerken. 
• Ook fair practice code voor mensen die als zzp’er langere tijd ergens werken. 
• Herijking van update van de media-visie (Marc wil hieraan meewerken). 

 
5 PRESENTATIE DOOR JORIEN WUITE & DISCUSSIE  
Roel introduceert Jorien Wuite, D66 Tweede Kamerlid, met portefeuille kunst en cultuur. 
 
Nieuwe inhoudelijk medewerker is Margot Vrijhoeven. 
Jorien neemt aanwezigen aan de hand van een ppt mee. Wil vervolgens graag in gesprek en afspraken 
maken. 
Ze noemt de ‘flinke dosis ongeduld’ van de fractie om voorgenomen plannen in het regeerakkoord te 
realiseren.  
Worden de contouren van het herstelplan positief gedeeld door de aanwezigen? 
Profilering van D66 zal vooral zitten op herwaarderen van cultuur. 
Jorien wil graag in gesprek met leden van de TA, wil graag input om haar werk goed te kunnen doen en 
om de staatssecretaris te kunnen voeden. 
Cultuur is een vast agenda-onderwerp op de kennis-agenda van de Tweede Kamer. 
 

• Reacties van de aanwezig leden: 
Vooral geïnvesteerd in stenen in plaats van in werkenden (zzp’ers). 

• Wil aanstippen dat er een podiuminfarct aan komt. Er is veel geproduceerd maar er is geen 
plek op de podia. Daar zou beleid op moeten komen. 

Jorien: commitment heeft te maken met samenwerking en solidariteit in de sector. Initiatief om 
makers een plek te geven wordt gewaardeerd. Hoe investering vormgeven, nu al of wachten op 
herstelplan? 
 
Komt geld terecht bij zzp’ers? 

• Geld ging naar gemeenten. Zij bepalen zelf hoe het wordt besteed. Geld vloeide weg naar 
instellingen, maar daarvoor was het niet bedoeld. 

• Ook is veel geld naar amateurverenigingen gegaan. 
• In Den Haag is geld vrij goed terechtgekomen. Bijvoorbeeld door bedrag kale huur terug te 

storten aan makers in de broedplaats. 



Jorien: heeft gemengde gevoelens bij het horen van deze verhalen. Ze was hier al bang voor. Scheppen 
van voorwaarden is administratief en politiek lastig. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat geld 
terechtkomt bij degenen die het nodig hebben/voor wie het bedoeld is? 
Benadrukt wordt dat het geld specifieker geoormerkt zou moeten worden. Gemeenten willen vaak 
vooral hun begroting sluitend maken. 
Jorien verwijst naar Art. 7 in Wet op Specifiek cultuurbeleid. 
Document op VNG-site: https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/gids-gemeentelijke-
coronasteun_def_0.pdf 
 
Overstap naar tweede vraag: moet cultuur wettelijk vastgelegd worden? 

• Reacties: 
Dit refereert aan een verzorgingsstaat, wat vinden we dat de functies van de verzorgingsstaat 
moeten zijn. De 4 V’s: verbinden, verzorgen, verheffen, verzekeren. 

• Genoemd wordt ‘De fundamenten’ van Ramsey Nasr. 
• Graag spreken over kunst en cultuur in plaats van alleen cultuur. Cultuur is een 

containerbegrip. 
 
Verder wordt genoemd: 
De vier doelen die de Raad voor Cultuur voorstelde:  
- Dat creatieve en kunstzinnige talenten kansen en mogelijkheden krijgen om zich artistiek te 
ontplooien. 
- Dat iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond, inkomen en woonplaats, toegang heeft tot 
cultuur. 
- Dat er een pluriform aanbod van cultuur is gegarandeerd, waarin het bestaande wordt gekoesterd en 
het nieuwe wordt omarmd. 
- Dat er een veilige haven is voor cultuur om te kunnen reflecteren op de samenleving en haar burgers, 
waarop ook kritiek geleverd kan worden.  
Lees verder: https://www.corwijn.nl/bloggum/archive_201904 
 
Toezegging Jorien: 
Wil werken aan een paper van een half A-4tje om te beschrijven hoe het herwaarderen te verankeren. 
Een aantal concrete punten formuleren. O.a. Bas, Cor, Margreet, Peter, Ruth, Jolijn, Michael willen 
meedenken. 
Jorien biedt aan, Ruth stuurt door. 
 
6 SAMENVATTING  
Roel geeft een korte samenvatting van hetgeen is besproken. 
           
7 DANKWOORD EN AFRONDING  
Ruth sluit de vergadering. 
 

 

   
  
   
   
   
   
   
   

 


