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Geachte	  voorzitter,	  college	  en	  raadsleden,	  dames	  en	  heren,	  
	  
We	  mogen	  niet	  klagen.	  	  
	  
In	  de	  komende	  vier	  jaar	  gaan	  we	  131	  instellingen	  subsidiëren	  binnen	  het	  
Kunstenplan.	  Dat	  zijn	  er	  meer	  dan	  in	  de	  vorige	  periode.	  	  
In	  tijden	  van	  grote	  bezuinigingen	  zijn	  we	  erin	  geslaagd	  een	  groot	  aantal	  
instellingen	  te	  	  ondersteunen	  en	  daar	  moeten	  we	  blij	  mee	  zijn.	  	  
	  
We	  mogen	  niet	  klagen.	  Dat	  mag	  dan	  weer	  niet…	  
	  
Maar	  me	  maken	  ons	  wel	  zorgen:	  meer	  instellingen,	  met	  minder	  geld.	  
	  
In	  termen	  van	  bezuinigingen	  op	  kunst	  zijn	  verschillende	  ijzerwaren	  al	  de	  
revue	  gepasseerd,	  van	  kaasschaven	  tot	  hakbijlen,	  van	  snoeischaren	  tot	  
kapmessen.	  Graag	  zou	  ik	  daar	  vandaag	  het	  botermesje	  aan	  toevoegen.	  
Het	  botermesje	  van	  Gehrels,	  die	  de	  boterhammen	  te	  dun	  besmeert.	  	  
Met	  Zeeuws	  Meisje:	  geen	  cent	  teveel!	  
	  
En	  is	  dat	  erg?	  Het	  ligt	  eraan	  wat	  je	  wil	  krijgen.	  	  
Als	  je	  genoegen	  neemt	  met	  een	  droge	  boterham,	  dan	  is	  dit	  Kunstenplan	  een	  
feest.	  Maar	  als	  je	  streeft	  naar	  het	  beste,	  als	  je	  hoopte	  op	  een	  clubsandwich,	  
dan	  is	  dit	  Kunstenplan	  een	  broodje	  dode	  mus.	  
	  
We	  maken	  ons	  zorgen.	  	  
	  
Niet	  over	  het	  kwantitatieve	  aanbod,	  maar	  om	  het	  kwalitatieve	  aanbod.	  Veel	  
gehonoreerde	  instellingen	  krijgen	  weliswaar	  geld,	  maar	  minder	  dan	  
gevraagd.	  	  
	  
Natuurlijk	  ligt	  dat	  niet	  alleen	  aan	  de	  keuzes	  die	  de	  Kunstraad	  heeft	  gemaakt.	  
Ook	  worden	  veel	  Amsterdamse	  instellingen	  geraakt	  door	  de	  landelijke	  
bezuinigingen	  op	  cultuur.	  	  
	  
In	  een	  aantal	  gevallen	  is	  het	  dan	  maar	  zeer	  de	  vraag	  of	  de	  
hooggewaardeerde	  plannen	  van	  deze	  instellingen	  wel	  volledig	  
waargemaakt	  kunnen	  worden.	  
	  



Een	  sprekend	  voorbeeld	  is	  het	  Stedelijk	  Museum,	  dat	  minder	  geld	  van	  ons	  
krijgt	  dan	  het	  nodig	  denkt	  te	  hebben	  om	  onze	  hooggespannen	  
verwachtingen	  waar	  te	  kunnen	  maken:	  we	  verwachten	  wereldklasse,	  maar	  
krijgen	  op	  zijn	  best	  Benelux-‐klasse.	  	  
	  
Minder	  zichtbare	  voorbeelden	  zijn	  Discordia	  en	  Nieuw	  West,	  instellingen	  
die	  door	  rijksbezuinigingen	  veel	  minder	  geld	  krijgen	  om	  juist	  	  die	  plannen	  
waarop	  ze	  door	  ons	  positief	  beoordeeld	  zijn	  uit	  te	  voeren.	  
	  
De	  gebrekkige	  matching	  van	  subsidies	  en	  soms	  onvoldoende	  harde	  keuzes	  
hebben	  ons	  in	  een	  lastig	  parket	  gebracht.	  Want	  tegen	  een	  aantal	  
instellingen	  zeggen	  we	  in	  feite:	  “We	  waarderen	  en	  ondersteunen	  je	  
kunstenaarschap,	  je	  innovativiteit,	  je	  oorspronkelijkheid	  en	  je	  
ondernemerschap.	  Maar	  we	  geven	  je	  niet	  voldoende	  geld	  om	  die	  plannen	  
uit	  te	  voeren.”	  
	  
Daarom	  willen	  wij	  meer	  geld	  voor	  het	  Kunstenplan.	  Niet	  om	  méér	  
instellingen	  te	  subsidiëren,	  maar	  om	  te	  kunnen	  repareren	  wat	  door	  de	  
bezuinigingen	  stuk	  dreigt	  te	  gaan.	  Om	  die	  dun	  besmeerde	  boterhammen	  
iets	  ruimer	  te	  beleggen.	  
	  
We	  geloven	  dan	  ook	  niet	  in	  de	  generieke	  korting	  van	  0,386	  %	  procent	  op	  
alle	  instellingen	  om	  een	  aantal	  andere	  instellingen	  weer	  te	  helpen.	  	  
Of	  in	  verschuivingen	  in	  piramides.	  Dat	  is	  altijd	  gevaarlijk.	  
	  
We	  hebben	  daarom	  bij	  de	  begroting	  gevraagd	  te	  stoppen	  met	  de	  
onrendabele	  vervroeging	  van	  de	  nieuwe	  zeesluis	  en	  daarvan	  950.000	  euro	  
toe	  te	  voegen	  aan	  dit	  Kunstenplan.	  Dat	  zou	  een	  hoop	  kleine	  problemen,	  
waar	  de	  vandaag	  voor	  staan	  oplossen.	  
	  
De	  kans	  is	  natuurlijk	  erg	  klein	  dat	  we	  daar	  een	  meerderheid	  voor	  vinden.	  
Daarom	  doen	  wij	  ook	  een	  aantal	  correctievoorstellen	  om	  nog	  een	  beetje	  
extra	  ruimte	  te	  maken.	  
	  
We	  willen	  graag	  de	  uitstap	  van	  het	  Maria	  Austria	  Instituut	  verplaatsen	  naar	  
de	  begroting	  van	  het	  Stadsarchief.	  Daar	  hoort	  het	  beter	  thuis,	  omdat	  zij	  de	  
collectie	  in	  handen	  zullen	  krijgen.	  	  
	  
Daarnaast	  vinden	  we	  P/////AKT	  meer	  thuis	  horen	  bij	  de	  broedplaatsen.	  
Het	  vrijgekomen	  geld	  willen	  we	  gebruiken	  voor	  een	  extra	  bijdrage	  voor	  De	  
Toneelmakerij	  en	  het	  Vondelpark	  Openluchttheater	  (VOLT).	  
	  



Ook	  zullen	  we	  de	  Hadrianusmotie	  van	  GroenLinks	  steunen.	  	  
Hiermee	  houden	  instellingen	  met	  kleine	  subsidies	  toch	  nog	  de	  mogelijkheid	  
extra	  financiering	  te	  krijgen.	  
	  
Tenslotte	  zullen	  wij	  graag	  mee	  zoeken	  naar	  een	  oplossing	  voor	  De	  
Engelenbak.	  
	  
Zoals	  wij	  ons	  ook	  steeds	  constructief	  zullen	  opstellen	  bij	  iedere	  poging	  om	  
die	  Zeeuwse	  zuinigheid	  en	  Haagse	  bakkies	  te	  vervangen	  door	  meer	  
Amsterdamse	  ruimhartigheid.	  
	  
Dank	  u	  wel.	  
	  
	  


