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Ondenrverp: lntentieverklaring K&C - ICO - De Kunstbeweging

Geachte voorzitter/leden,

Op 3 maart jl. hebben drie Drentse instellingen voor cultuureducatie en amateurkunst

een intentieverklaring ondertekend tot intensieve samenwerking, waarbij fusie niet

wordt uitgesloten. Het gaat om ICO (verzorgingsgebied Noord- en Midden-Drenthe),

De Kunstbeweging (Zuidoost-Drenthe) en Kunst & Cultuur Drenthe (K&C).

De ondertekening vond plaats in het provinciehuis in het bijzijn van gedeputeerde

Munniksma, VDG-vertegenwoordiger E. van Oosterhout en wethouder B.D. Wilms
(gemeente Emmen). De gemeente Assen was hierbij verhinderd, maar ondersteunt de

ondertekening van harte.

Kunstencentrum Scala en de vier gemeenten in Zuidwest-Drenthe zijn ook geinteres-

seerd geraakt in een verregaande samenwerking op Drentse schaal. Zij hebben nog

enige tijd nodig om hun positie te bepalen en een besluit hieromtrent te nemen.

Context
ln de afgelopen drie jaar heeft de provincie zich sterk gemaakt voor een verregaande

samenwerking en mogelijk samengaan van de gemeentelijke kunstencentra met K&C

Drenthe. Onze regievoering in samenwerking met de VDG heeft geleid tot verschillen-

de begeleidingstrajecten en interventies in dit proces. Uw Staten zijn daar op gezette

tijden van op de hoogte gebracht. Een van de successen binnen dit proces is de op-

richting - twee jaar geleden - van de Stichting Compenta. Deze vorm van samenwer-

king werd door ons en de gemeente Emmen als randvoorwaarde gesteld voor deel-

name en cofinanciering van de rijksregeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Hiermee

wilden wij de door ons geconstateerde overlap tussen de instellingen wegnemen en

een sterke uitvoeringspartner voor heel Drenthe bewerkstelligen.
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Dit heeft inderdaad geleid tot een bijzonder succesvolle uitvoering van Cultuureduca-
tie met Kwaliteit: 95% van de scholen in Drenthe doet mee aan de regeling en wij
constateren meetbare vooruitgang in het cultuuronderwijs op basisscholen.

Voortbouwend op dit succes hebben wij verder gewerkt aan het stimuleren van sa-
menwerking. Een extra aanleiding daartoe vormden de vergaande bezuinigingen van
de Drentse gemeenten, Veel gemeenten hebben hun subsidie aan de kunstencentra

sterk teruggebracht, soms tot nihil. Dit heeft vorig jaar geleid tot het faillissement van
CQ (Zuidoost-Drenthe), met een doorstart in de vorm van De Kunstbeweging. Ook bij

ICO en Scala zijn verregaande reorganisaties doorgevoerd. Dit alles heeft geleid tot
een zeer minimale omvang van deze organisatie. De slagkracht is daarmee heel klein
geworden en de subsidieafspraken met de gemeenten zijn uitermate broos. De conti-
nuiïeit is daarmee allerminst geborgd. Het aanbod van de kunstencentra is steeds
verder teruggebracht naar tweedelijns ondersteuning, het terrein waarop K&C zich al

ruim tien jaar beweegt en een sterke marktpositie heeft opgebouwd.
Al deze ontwikkelingen leidden tot de constatering dat het onwenselijk is dat er in
Drenthe vier instellingen zijn die zich voor een groot deel op hetzelfde terrein bewe-
gen. Dat heeft in de afgelopen maanden de betrokken instellingen extra ertoe aange-
zet om de krachten te gaan bundelen in een nieuwe organisatievorm en opnieuw na te
denken over een compleet en op de vraag afgestemd takenpakket.

Alle betrokken instellingen en overheden hebben de venivachting dat deze nieuwe
organisatievorm sterk en efficiënt kan opereren voor heel Drenthe, met enerzijds ster-
ke lokale verankering en opdrachtgeverschap en anderzijds diensten en projecten op
provinciebrede schaal.
De nu ondertekende intentieverklaring kent een tijdpad tot uiterlijk januari 2017, het
tijdstip waarop die nieuwe organisatievorm gerealiseerd moet zijn.
De precieze vorm is uiteindelijk een hoofdverantwoordelijkheid van de instellingen
zelf .

Wijzullen als provincie tot die datum het proces mede blijven begeleiden en onder-
steunen.

Hoogachtend,

Gedep van Drenthe,
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, secretaris , voorzitter

wa/coll.


