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08. Begroting

Korte titel motie

Ondersteuning voor de beeldende kunst

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat;
- De beeldende kunst in Fryslân ondersteund werd door Keunstwurk;
- Sinds 2020 Keunstwurk wegens een ongelukkige gang van zaken haar kerntaak,
namelijk de beeldende kunstsector ondersteunen, niet meer kan uitvoeren1;
- Er een groot beroep op Keunstwurk is gedaan in de beeldende kunstsector in 2020
en 2021 door de gevolgen van de coronacrisis;
- Er op het moment van schrijven nog een budget van €10 mln. resteert in de
coronaherstelpakketten,
overwegende dat;
- De beeldende kunst een belangrijke plek in neemt in de Friese cultuursector;
- Ondersteuning van de beeldende kunstsector belangrijk is voor het succes van
deze sector;
- Keunstwurk de organisatie, het netwerk en de expertise heeft om de beeldende
sector te ondersteunen;
- De provincie aangeeft dat de infrastructuur voor beeldende kunst goed is
vertegenwoordigd in de aanvragen die wél gehonoreerd zijn;

1

Per 2020 heeft Keunstwurk twee subsidieaanvragen ingediend in het kader van de subsidieregeling
Musea en Kunstinfrastructuur in Fryslân. Voor het indienen van twee afzonderlijke adviezen is
nadrukkelijk op ambtelijk advies van de provincie gekozen. Het combineren van beide aanvragen was
namelijk volgens de provincie niet mogelijk. Per abuis bleek later dat Keunstwurk maar één aanvraag
mocht indienen. De aanvraag met daarin de ondersteuningsfunctie is komen te vervallen.
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-

Deze organisaties waarvan de aanvraag gehonoreerd is ondersteuning niet als
kerntaak hebben en derhalve ook niet in hun aanvraag beschrijven;
Deze organisaties de ondersteuning door Keunstwurk onderschrijven;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten extra financiële middelen beschikbaar te
stellen zodat Keunstwurk haar ondersteunende taak kan uitvoeren in 2022 en de dekking
te halen uit de coronaherstelpakketten.
en gaan over tot de orde van de dag
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