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Onderwerp: lnzet vrijgevallen cultuursubsidie
Status: Verzoek om zienswijze

G eachte voorzitter/l eden,

Het afgelopen jaar hebben wij het belang van cultuur gezien in de behoefte aan
reflectie en ontspanning, het toerisme, de werkgelegenheid en de tijdsbesteding
van duizenden vrijwilligers. ln onze subsidieverlening wordt in tijden van corona
extra aandacht besteed aan de haalbaarheid van de plannen aan de hand van de
geldende maatregelen. Hiermee stimuleren we dat culturele projecten, evene-
menten en festivals doorgang kunnen vinden en de subsidie doelmatig besteed
wordt.

Desondanks kunnen we niet geheel voorkomen dat projecten, evenementen
en/of festivals ook in 2021 niet volledig door zullen gaan. lnmiddels weten wij
dat de film Vrij! geannuleerd is. Dat project heeft in het kader van 75-jaar Vrij-
heid een subsidie van € 98.000,-- ontvangen. Ons voornemen is om deze mid-
delen opnieuw in te zetten voor cultuur, gezien de effecten van corona en het
belang van een sterk cultureel Drenthe. De gevolgen hiervan willen wij verwer-
ken via een begrotingswijziging bij de Bestuursrapportage 2021. Hiermee wijken
wij af van de begrotingsregels 2020, zoals vastgesteld door uw Staten. Wij vragen
u daarom om ons uw zienswijze kenbaar te maken.

De vrijgevallen middelen willen wij gebruiken om een aantal projecten te onder-
steunen die niet in de cultuurnota zijn opgenomen, maar die we wel van belang
vinden.
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Het gaat om de volgende projecten:
o vier incidentele projecten

o Architectuurprijs Drenthe 2021

o Behoud wandschildering Folkert Haanstra in Meppel
o Oprichting Jongerenpanel voor Drentse theaters
o Bewerking van de film 'Oranje - hoe een klein dorp groot kan zijn';

. Cultuurmagazine 2021. Momenteel is er een cultuurmagazine in voorbe-
reiding. Wij willen met het cultuurmagazine een extra impuls geven aan de

culturele sector in de opstartfase na corona. Daarvoor willen we het maga-
zine breed verspreiden en vullen met diverse inspirerende verhalen uit de

sector;
o feestelijkheden verwachte UNESCO werelderfgoedstatus Koloniën van

Weldadigheid -Frederiksoord, Wilhelminaoord, en Veenhuizen in Nederland
en Wortel in Vlaanderen-. Zoals onlangs bekend is geworden heeft het
adviesorgaan van het UNESCO Werelderfgoedcomité (ICOMOS) een positief
advies uitgebracht over de erkenning van de uitzonderlijke waarde van de
Koloniën van Weldadigheid en hun inschrijving op de Werelderfgoedlijst.
Van 16 tot en met 31 juli komt het Werelderfgoedcomité online bijeen om
een formeel besluit te nemen. Daar willen we samen met de gemeenten extra
aandacht aan besteden in Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen.

Het is mogelijk dat er meer projecten, evenementen en/of festivals in 2021 niet
doorgaan. Dit kan ook gaan om subsidies die op de cultuurbegroting staan en

nog niet zijn beschikt. Op dit moment hebben wij daar nog geen volledig zicht
op. Wij zijn voornemens om ook deze middelen in te zetten voor de versterking
van de Drentse cultuursector na een moeilijke coronaperiode. Uiteraard zullen
we u daarover informeren.

Wij verzoeken u ons uw zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot het vo-
renstaande. Bij de Bestuursrapportage 2021 zullen wij u de bijbehorende begro-
tingswijzigi ng ter vaststel I ing voorleggen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

md/coll


