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G VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 24 april 2014 

De leden van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap1 hebben kennisgenomen van het verslag van het schriftelijk overleg 
aangaande de effecten van de cultuurbezuinigingen.2 De leden van de 
fracties van SP, GroenLinks, 50+ en OSF zijn van oordeel dat de vragen die 
gesteld waren in de brief van 31 januari 2014 niet beantwoord zijn. Naar 
aanleiding daarvan hebben zij de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap op 31 maart 2014 verzocht deze vragen alsnog te 
beantwoorden. 

De Minister heeft op 22 april 2014 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap,
Bergman 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Dupuis (VVD), Linthorst (PvdA), Kox (SP), Sylvester (PvdA), Essers (CDA), Engels 
(D66), Thissen (GL), Nagel (50PLUS), Van Bijsterveld (CDA), Duthler (VVD), Koffeman (PvdD), 
Kuiper (CU) Schaap (VVD), De Vries-Leggedoor (CDA) (voorzitter), Lokin-Sassen (CDA), Backer 
(D66), Ganzevoort (GL) (vice-voorzitter), De Lange (OSF), Koole (PvdA), Sent (PvdA), Vlietstra 
(PvdA), Van Strien (PVV), Sörensen (PVV), Frijters-Klijnen (PVV), Bruijn (VVD), Gerkens (SP).

2 Kamerstukken I 2013/14, 33 750 VIII, F.
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP  

Den Haag, 31 maart 2014 

Graag informeer ik u als volgt. De leden van de fracties van SP, Groen-
Links, 50PLUS en OSF hebben kennisgenomen van het verslag van het 
schriftelijk overleg aangaande de effecten van de cultuurbezuinigingen.3 

Zij constateren dat de vragen die gesteld waren in de brief van 31 januari 
2014 niet beantwoord zijn en verzoeken u deze vragen binnen vier 
weken alsnog te beantwoorden. 

De voorzitter van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
G. de Vries-Leggedoor 

3 Kamerstukken I 2013/14, 33 750 VIII, F.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN 
WETENSCHAP  

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 22 april 2014 

Op 31 maart jl. heeft de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap mij een brief gestuurd waarin de leden van de fracties van SP, 
GroenLinks, 50Plus en OSF mij vragen de vragen zoals eerder gesteld in 
uw brief van 31 januari jl. alsnog te beantwoorden. 

In het najaar komt Cultuur in Beeld 2014 uit. Naar verwachting zal deze 
publicatie veel van de vragen die bij u leven beantwoorden. Op dit 
moment vindt het onderzoek en de dataverzameling voor deze publicatie 
plaats. 

Een groot deel van de analyses voor Cultuur in Beeld wordt gedaan op 
basis van een gegevensbank waarin de gegevens van alle meerjarig 
gesubsidieerde instellingen verzameld worden. Het Rijk ontwikkelt deze 
gegevensbank samen met de rijkscultuurfondsen en de G9. De gegevens 
zijn afkomstig uit de jaarverantwoordingen en subsidieaanvragen die 
instellingen aan de subsidieverstrekkers leveren. Van instellingen die geen 
subsidie meer ontvangen kunnen we dit type bedrijfsmatige gegevens 
niet meer verzamelen. Op basis van de gegevens van gesubsidieerde 
instellingen kunnen we onder andere de ontwikkelingen van de gevolgen 
van de bezuinigingen voor de culturele sector volgen. Deze gegevensbank 
wordt de komende jaren in samenwerking met de cultuurfondsen en 
gemeenten verder ontwikkeld. 

Graag bied ik u aan dat mijn ambtenaren u in een technische briefing 
uitleg geven over de gegevensbank en de dataverzameling ten behoeve 
van Cultuur in Beeld, daarbij kunnen zij dan ook toelichten waarom enkele 
vragen nu nog niet beantwoord kunnen worden. 

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
M. Bussemaker
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