
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."  
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, 
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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 

 
 
 


