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Kultuer en Gastfrijheid

Cinderwerp

: antwurd op fragen oer Koroana stipe Hafabra, amateurtoaniel en koaren

fragen fan 26 jannewaris 2021
-

Achte frou Wiersma en hear Knol,
Jimme skriftlike fragen op gran fan artikel 42 fan it Reglement van Orde, ynkommen op
26 jannewaris 2021, beantwurdzje wy as neikomt.

Jimme ynlieding
Op 7 jannewaris 2021 hawwe de gemeenten en ek de pro vinsje in brief fan de OMF
(Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan) krigen.1 Yn it brief wurd in berop dien op
stipe troch gemeenten oan de muzykkoepel. Sy skriuwe sels dat sy in wichtige posysje yn
de maatskippij hawwe: sy hawwe teizenen leden, fersoargje edukaasje op skoallen,
organisearje partisipaasje en kulturele aktiviteiten. De konkliaje fan it brief is, dat dy stipe
dus te regeljen is.
YI7 it

earste plak is it brief skreaun oan de gemeenten, mar ek de provinsje2 hat fia
Keunstwurk in subsydzje-relaasje mei it de OMF, mar ek met de STAF (Stifting
Amateurtoaniel Fryslan) en SAKO (Stifting Samenwerkende Korenorganisaties).

1Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslan OMF en Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
(KNMO), `Besteding van de corona- en steunpakketten
cultuurparticipatie', 7 jannewaris 2021;
2 Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslan, Brief DS, skaaimerk 01791770, 'Update inzet

aanvullende steun aan cultuur in verband met Corona en advisering BIS en Fonds Podiumkunsten
2021-2024', 27 augustus 2020; Brief DS, skaaimerk 01792885, 'Update maatregelen coronacrisis', 10
septimber 2020; Brief DS, skaaimerk 01809068, 'Update maatregelen coronacrisis', 27 oktober 2020;
Brief DS, skaaimerk 01813725, `Culturele installingen in coronatijd', 5 novimber 2020;
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Fia it Ministearje fan Ynlanske Saken (BZK) is der foar de provinsje (wer) jild beskikber
kaam foar stipe oan kulturele organisaasjes yn ferban mei koroana-skea.
Yn de Ljouwerter Krante fan 26 jannewaris 20213 wurdt in byld sketst fan in weromrinnend
tal leden fan muzykferienings, in opdreigjende stream fan nije leden troch't muzykedukaasje
op it stuit net trochgean kin en in gemeente (Weststellingwert) dy't mei de koroana-middels
besiket te he/pen.
CDA en FNP fine de amateurkeunst de smaroalje fan de maatskippij. It is faak de earste
kear dat bem en jongerein mei keunst en kultuer yn oanrekking komme en sadwaande ek
tige wichtich foar de Ontwikkeling fan bem en jongerein en boppedat ek foar de sosjale
koheezje yn doarp of wyk.
Fraach 1:
a. Is it kolleezje op 'e hichte fan de soargen fan it OMF?
b. Sjocht it kolleezje de amatuerkeunst in Fryslan ek as de smaroalje foar de mienskip?
Antwurd fraach la en b:
It kolleezje is op 'e hichte fan de grutte soargen dy't der binne yn de hiele kulturele sektor,
ek dy fan de amateurkeunsten. De amateurkeunstsektor is fan grut belang foar us kulturele
en sosjale libben en is sawol in boarne fan grut plezier as in opmaat foar in fierdere Ontjouwing fan us talinten.

Fraach 2:
Is der al kontakt west mei de OMF, Keunstwurk en de oare koepels om in antwurd te finen
op it net trochgean fan ledewin-kampanjes en kultueredukaasje?
Antwurd fraach 2:
Keunstwurk is Os provinsjale stipe ynstelling foar amateurkeunst en kultueredukaasje en
mei harren hawwe wy regelmjittich oerlis. Keunstwurk hat as taak de amateurkeunst yn
Fryslan te stypjen, werby't de swierrichheden oangeande it weromrinnen fan it ledental in
punt fan oandacht bliuwt en dat hat net te krijen mei de koroanakrisis. It provinsjale programma Kultueredukaasje mei Kwaliteit is ek in taak fan Keunstwurk en ek deroer is regelmjittich kontakt. As it om it oanbod oan skoallen giet dan leit de ferantwurdlikens derfoar
by de lokale keunstesintra en muzykskoallen. Lykwols hat Keunstwurk de &rune tiid besocht safolle mooglik skoallen te stypjen om kultueredukaasje yn it Onderwiis feilich te stellen. Dit mei Cinder oare de stipe fan de `meimakkers' en it befoarderjen fan saakkundigens.
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Leeuwarder Courant, Worpsen zien leden in coronatijd vertrekketf, 26 jannewaris 2021;
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Fraach 3:
Kloppet it dat der op 'e nij in bedrach troch it Ministearje fan Ynlanske Saken fia it IPO nei
de provinsje ta kaam is foar koroana-stipe oan it kulturele fjild?
Antwurd fraach 3:
De 12 provinsjes hawwe ien kear in bedrach antfongen fan it ministearje fan Ynlanske Saken as kompinsaasje fan de skea dy't de kulturele ynstellings opran hawwe yn de perioade
maart —juny 2020. Dat bedrach makket diel at fan it lanlike stipepakket foar de kulturele
sektor. Mei-inoar is der € 8 miljoen troch it ministearje honorearre. De provinsje Fryslan hat
der € 1.396.319,- fan antfongen. Dat jild is ferparte Under de provinsjale ynstellings.
As YPO geane wy op 'e nij yn petear mei it ministearje. Besocht wurdt om ek oer de perioade fan juny 2020 oant juny 2021 in kompensaasje te krijen foar as provinsjale ynstellings.

Fraach 4a:
Yn it earste plak geane gemeenten oer de amateurkeunst mar ek provinsjaal hat de
amateurkeunst in wichtich plak yn us kultuer beleid (NU Poadium).
Sjocht it kolleezje mooglikheden om fia besteande spoaren de amateurmuzyk en -toaniel
(OMF, STAF en SAKO) yn 'e mjitte te kommen me/ in part fan de nij-beskikbere middels
(sjoch fraach 3)? En dermei ant wurd te jaan op it probleem dat yn fraach 2 sketst wurdt?
Antwurd fraach 4a:
Us kolleezje hat op 26 jannewaris 2021 in beslat nom men oer de ferdieling fan it antfongen
bedrach € 1.396.319,-. By skriuwen fan 2 febrewaris 2021, mei briefnamer 01843390, binne
jimme hjiroer op 'e hichte brocht.
OMF, STAF, SAKO en de Friese Jazz Federatie hawwe fan dat bedrach in byd rage antfongen. Dat jild kinne hja brake foar dy saken dy't hja op it stuit it meast driuwend fine.

Fraach 4b:
Soe it kolleezje kontakt opnimme wolle mei de gemeenten yn Frysla 17 en yn de mande mei
har ()plaice wolle om te sjen wat der mooglik is? As dat sa is, kin it kolleezje dan oanjaan
hoe't it dat dwaan sil. As dat net sa is, werom net?
Antwurd fraach 4b:
Us kolleezje hat oerlis mei de wethalders kultuer fia de Feriening Fryske GemeentenKultuer. Deryn giet it ek oer de gefolgen fan de koroanakrisis foar de kulturele sektor. Ek
amtlik is der in wurkgroep aktyf foar it dielen fan ynformaasje en foar 6fstimming oer de
kompensaasjeregelings. Ynkoarten wurdt der in ynspiraasjesesje Walden foar it hiele kulturele fjild.
Ut it lanlike twadde stipepakket fan it ministearje fan OCW hawwe de gemeenten in bydrage antfongen foar de lokale kulturele ynfrastruktuer. It is de ferantwurdlikens fan de gemeenterieden om at te meitsjen wer't dit jild foar ynset wurdt.
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Fraach 4c
Wol it Kolleezje as op 'e hichte haIde fan de aksjes dy't Ondemaam wurde en fan de
oerlizzen mei de gemeenten?
Antwurd fraach 4c:
Us kolleezje haldt jimme Steaten op 'e hichte fan alle aksjes dy't te krijen hawwe mei de
koroanakrisis en de kulturele sektor. Der nimme wy ek de gearwurking mei de gemeenten
yn mei.
Mei achtinge,

Depufiea\re Steaten fan Fryslan,

,drs.-A.A.M. Brok

Ina,
ma. MBA
MBA11)
MCM, sekretaris
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