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Bezwaarschrift
Geachte College van GS, heren en dames van Provinciale Staten
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het voornemen om in het kader van het project CreatiefFieldlab Kunstzinnig
Stedelijke Offensief ( Creative City Boost) een subsidie beschikbaar te stellen als voorschotbetaling aan het Centrum
voor Beeldende Kunst Zeeland (CBK)en dit ten laste te brengen van 71682 Zeeuws Stimuleringsfonds Cultuur.
De reden is de volgende.
Naar mijn mening zijn er andere wegen en mogelijkheden om dit project, dat in de kern een goed initiatief is,tot een
succes te laten worden .
Een belangrijke basis daarvoor is vertrouwen en het inzetten op een nieuwe visie vanuit de creatieve sector in
samenwerking met ondernemers.
Het mag u niet ontgaan zijn dat het vertrouwen in het CBK onder de huidige directie, vanuit de professionele kunsten
in vele jaren tot een minimum is gedaald. Verschillende besprekingen met uw ambtelijke staf om hier verandering in te
brengen hebben tot op heden geen resultaat gehad. Geen resultaat in die zin dat het voornoemde instituut zich
onvoldoende sterk maakt het kunstklimaat in Zeeland alsmede het stimuleren van de inkomenspositie van professionele
kunstenaars te verbeteren.
De werkers in de professionele kunst en cultuursector zijn een van de ondernemende industrieën in Zeeland. Deze in
een directer contact brengen met het MKB en andere ondernemers is een in de kern lofwaardig streven. Een voornemen
dat op zich zelf al een extra inspanning vereist omdat beide partijen - kunstenaars en ondernemers elkaar op veel
vlakken nog onvoldoende kennen. Het kan het onderscheidend karakter van steden in Zeeland versterken, alsmede de
positie van kunstenaars en het kunstklimaat en daarmee het door u beoogde product Zeeland.
Een positieve start op een vertrouwde basis is dus vanuit alle belanghebbende een voorwaarde.

Kritisch zijn zonder perspectief is te gemakkelijk.
Daarom stel ik u voor het project Creative City Boost, financieel en inhoudelijk, onder te brengen in een nieuwe
stichting waarin bestuurlijk vertegenwoordigd een selectie van kunstenaars en ondernemers alsmede twee onafhankelijk
bestuurders (financieel en organisatie deskundig).
Deze inventariseren de wensen en plannen om te komen tot een effectieve opdrachtverlening aan de geïnteresseerde
partijen (ondernemers-kunstenaars) met als uitgangspunt de creative boost.
Mijn ervaring van 35 jaar in gemeentelijke dienst (Vlissingen) als projectleider van vele kunstprojecten inclusief met
ondernemers en adviescommissie heeft duidelijk gemaakt dat er een markt open ligt om inkomen voor kunstenaars te
realiseren in samenhang met een versterking van stedelijk klimaat.
Zelfs tot op dit moment, betrokken als projectleider en initiatiefnemer, wijst de dagelijkse praktijk uit dat dit geen
utopie is.
U dient mijn bezwaar overigens los te zien van enig persoonlijk belang aangezien ik geen deel zal uitmaken van een
mogelijk andere organisatie vorm. Hoogstens zal ik, indien gewenst, adviezen geven mbt mogelijke projecten.
Met vriendelijke groet,

( Projectleider Underdog buro Kunst en Markt)
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