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kunst en cultuur

De bijgaande brief van de stichting BOK over Het geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur” was opgenomen
in rubriek A ( voor kennisgeving aannemen) van de lijst van ingekomen stukken voor de raad van 18 maart jI..
In de vergadering werd besloten de brief over te hevelen naar rubriek E (= behandelen in de commissie,
waarna de commissie via de lijst van ingekomen stukken de raad advies geeft over de uiteindelijke wijze van
afdoening)
De behandeling heeft plaatsgevonden in de vergadering van de commissie Sociaal Domein van 6 april jI..
De commissie adviseert u de brief thans alsnog voor kennisgeving aan te nemen.
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Van : Secretariaat Stichting BOK secretariaat@boknet.nl 
Aan : gemeenteraad  
1 maart 2021 

OPEN BRIEF AAN MINISTER VAN OCW MEVROUW VAN ENGELSHOVEN, ALLE WETHOUDERS 
KUNST EN CULTUUR EN ALLE RAADSLEDEN IN ALLE GEMEENTES VAN NEDERLAND 

Betreft het geld dat bedoeld is voor kunst en cultuur..... 

Allen, 

Op 28 oktober vorig jaar schreven wij een brief naar de Minister van OCW, mevrouw Van 
Engelshoven en naar alle wethouders kunst en cultuur van alle Nederlandse gemeentes. (zie 
bijgesloten). Op 10 november vorig jaar hebben wij via de griffies alle raadsladen 
aangeschreven (ook bijgesloten). Wij kregen van een aantal gemeentes bijzonder positieve 
reacties, maar ook kregen wij reacties die minder positief waren. Als voorbeeld: " De 
gemeenteraad heeft uw boodschap gelezen, maar onderneemt geen actie. Dat besloot de 
gemeenteraad in de raadsvergadering van 24 november 2020." Letterlijk uit de mail die wij 
mochten ontvangen van Jeanke Verbruggen, Raadsgriffier van de Gemeente Eindhoven. 

Hulde voor de gemeentes waar het wel goed gaat, gemeentes die hun zaken goed voor 
elkaar hebben en die de bedoeling van de minister respecteren. Ook van die gemeentes en 
zelfs van individuele raadsleden kregen wij zeer positieve reacties. Dank daarvoor. 

Echter, geld is niet bedoeld voor stoeptegels 
Vorig jaar, meteen toen bekend werd dat er 'niet geoormerkt geld' beschikbaar zou 
komen voor kunst en cultuur, met name om de makers te ondersteunen, maakten wij ons al 
grote zorgen en schreven toen al brieven met het verzoek om er goed op toe te zien dat het 
geld ook inderdaad terecht zou komen bij de makers van kunst en cultuur, niet dat er 
stoeptegels of feestverlichting voor zou worden aangeschaft. 

Uit verschillende berichten en publicaties (POINTER / TUBANTIA / Berenschot / zie 
screenshot, blijkt maar eens temeer dat onze zorgen terecht waren. Er zijn kennelijk 
gemeentes die zich nergens wat van aan trekken of niet weten hoe ze de gelden bij de 
makers moeten krijgen of gewoon geen boodschap hebben aan de goede bedoelingen van 
de minister. Die gemeentes moeten met grote spoed worden 'geholpen', want de nood is 
hoog bij de makers van kunst en cultuur.  

Telefoondag 
Met deze brief verzoeken wij de minister te inventariseren waar het wel en waar het niet 
goed gaat. De minister heeft immers letterlijk tijdens de begrotingsbehandeling op 23 
november vorig jaar gezegd: " Die gemeentes die zich er niet aan houden kunnen van mij 
een telefoontje verwachten."  
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Het is denk ik verstandig dat de minister er een dag voor uittrekt om te gaan bellen; 
gemeentes er nogmaals op wijzen dat het geld bedoeld is voor kunst en cultuur, 
complimenten geeft -en misschien zelfs extra geld- daar waar het goed gaat en gemeentes 
die het niet zo nauw nemen met haar goede bedoelingen en geld flink op de vingers tikken. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Hofstra 
0653316494 
Voorzitter Beroeps Organisatie kunstenaars BOK 



Open brief aan alle Wethouders Kunst en Cultuur van alle Gemeentes in Nederland 

cc.  
Ministerie van OCW 
Rijnstraat 50 
Den Haag 
t.a.v. de Minister van OCW, mevrouw Van Engelshoven 

Datum 28 oktober 2020 

Geachte wethouders, 

In correspondentie en gesprekken met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap 
is ons het volgende verteld: "Er gaat een 'zak met geld' naar iedere gemeente, bedoeld voor 
het steunen van kunst en cultuur........" 

Voor de kunst en cultuur heeft onze minister het voor elkaar gekregen dat er tot tweemaal 
toe extra geld voor is uitgetrokken. Eerst 300 miljoen extra en later 482 miljoen extra. Hulde. 
Het geeft meer dan eens aan dat we niet alleen leven van brood alleen. 

Een flink deel van dat geld gaat naar gemeentes. Het is niet geoormerkt, maar wel 
bedoeld om besteed te worden aan kunst en cultuur en ook de makers van die kunst en 
cultuur. Wij doen een klemmend beroep up u; laat het geld niet weglekken naar instanties en 
gebouwen, maar besteed het inderdaad aan de makers. Heb oog voor de noden van de 
makers, het begin van de culturele keten. En let op; het is aan u, als wethouder kunst en 
cultuur, om dat geld dat in januari 2021 bij uw gemeente binnen komt ook daadwerkelijk naar 
u toe te trekken. U heeft er recht op en u kunt het besteden aan makers en projecten van 
makers. 

Onderstaande tekst is een stuk uit een brief die ik eerder, op 21 sept. j.l. stuurde naar 
minister Van Engelshoven. De tekst is zeer van toepassing: 

Projecten initiëren  
Laten we vele projecten initiëren, oproepen plaatsen en laten we daar zo snel mogelijk mee 
beginnen. Projecten waarbij (delen van) de bevolking in betrokken kan worden. Projecten die 
de jeugd in aanraking laten komen met (beeldende)kunst. Projecten waarbij zoveel mogelijk 
kunstenaars (makers) bij betrokken worden. Het mes snijdt dan aan vele kanten; 
kunstenaars kunnen hun kunst maken en verdienen geld, groepen uit de bevolking die nooit 
of zelden in aanraking komen met kunst, komen dat nu wel en ook belangrijk; heel de kunst- 
en cultuursector komt positief onder de aandacht. Wij willen wel, wij willen hier op welke 
manier dan ook van harte aan mee werken.  
Neem de proef op de som; stel een flink bedrag beschikbaar, stel een aantal voorwaarden 
op en laat ons kosteloos oproepen plaatsen richting al die beeldend kunstenaars om met 
projectvoorstellen te komen..... 

Wij bieden uw gemeente aan om alle oproepen richting (beeldend) kunstenaars die 
betrekking hebben op bovenstaande geheel kosteloos te plaatsen op onze sites en 
mee te nemen in onze nieuwsbrieven. Oproepen richting kunstenaars om met nieuwe 
ideeën te komen, maar ook oproepen om met voorstellen te komen voor projecten die 
u nu dankzij dit geld mooi naar voren kunt trekken.  
Te denken valt aan projecten met scholen en jeugd, aan 'landmarks' in en om een dorp of 
stad, aan buitentheaters, aan pleintekeningen en schilderingen, aan (speel)objecten, aan het 
pimpen van een gebouw of zelfs een hele buurt, het tot kunstwerk verheffen van een 
viaduct,.................. 



Hoe wij dat doen, dat plaatsen van oproepen, kunt u zien op: https://boknet.nl/nl/prikbord en 
op: https://oproepenvoorkunstenaars.nl/nl/oproepen 

U kunt al uw oproepen sturen naar info@boknet.nl en voor eventuele vragen kunt u bellen: 
0653316494 

Laten we er ondanks deze moeilijke tijden toch iets moois bij maken. 

Met hartelijke groet, 

Henk Hofstra 
0653316494 
Voorzitter Beroeps Organisatie kunstenaars BOK 
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Aan: 

De Griffie van alle gemeenten in Nederland 10 november 2020 

Met het verzoek deze brief te verspreiden onder alle raadsleden. 

Geachte raadsleden, 

Alle wethouders met kunst en cultuur in hun portefeuille hebben onderstaande 

brief van ons gekregen. Het is een verzoek om het geld dat door het ministerie 

van OCW beschikbaar wordt gesteld voor kunst en cultuur ook daadwerkelijk 

die bestemming te geven. Het geld is jammer genoeg niet geoormerkt, maar wel 

bedoeld voor kunst en cultuur. 

Geef ons opdrachten in plaats van gratis geld 

Wij doen een dringend beroep op u om er op toe te zien dat het geld ook 

inderdaad terecht komt bij de makers, de kunstenaars. Dat er opdrachten voor 

worden uitgevoerd en dat het niet verdampt of verdwijnt in bodemloze putten 

van organisaties en tussenpersonen. De zwaar getroffen culturele sector en 

vooral de makers aan het begin van de keten zijn zwaar getroffen, maar staan 

meer dan ooit klaar om via opdrachten ons land weer een beetje mooier en 

leefbaarder te maken. 

Bij voorbaat dank voor uw inspanning. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Hofstra 
0653316494 

Voorzitter Beroeps Organisatie kunstenaars BOK 


