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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN
WETENSCHAP
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 21 augustus 2019
Bij brief van 11 juni jl. stuurde ik u mijn uitgangspunten voor het
cultuurbeleid 2021–2024 (Kamerstuk 32 820, nr. 290). Een concept van de
ministeriële regeling voor de periode 2021–2024, die strekt tot wijziging
van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Rsc) en de Regeling
beheer rijkscollectie en subsidiëring museale instellingen, was daaraan
toegevoegd. Bij aangenomen moties, ingediend tijdens het Verslag voor
een Algemeen Overleg van 4 juli jl. (Handelingen II 2018/19, nr. 102,
item 51), is de regering verzocht de concept-regeling en de toelichting
daarop op onderdelen aan te passen. Met deze brief informeer ik u over
deze aanpassingen. De gewijzigde concept-regeling inclusief toelichting is
als bijlage toegevoegd1.
Artikel 3.45 van de Rsc en de toelichting daarop zijn aangepast ter
uitvoering van de moties van de leden Belhaj en Ellemeet (Kamerstuk
32 820, nr. 301) en de leden Ellemeet en Asscher (Kamerstuk 32 820,
nr. 309). In de adviesaanvraag die ik in februari 2020 aan de Raad voor
Cultuur stuur, vraag ik de Raad de expertise van de fondsen te betrekken
bij de beoordeling van de ontwikkelinstellingen.
Ter uitvoering van de motie van de leden Aartsen en Geluk-Poortvliet
(Kamerstuk 32 820, nr. 306) en van mijn toezegging om de positie van
instellingen in de stedelijke regio op te nemen in de toelichting, heb ik de
toelichting op het criterium geografische spreiding aangevuld (zie
paragraaf 2.5 van de toelichting).
Ten slotte ben ik in gesprek met de zes rijkscultuurfondsen over heldere
beoordelingscriteria en procedures voor de nieuwe periode. Het is in ieder
geval mogelijk voor instellingen om een aanvraag in te dienen voor zowel
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de basisinfrastructuur als voor een meerjarige subsidie bij een van de
fondsen, waarbij voor dezelfde activiteiten slechts eenmaal subsidie kan
worden verleend.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
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