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Aanleiding 

Op 3 oktober jl. is de meerjarenbrief cultuur in het ambtelijk voorportaal CWIZO 

besproken, tegelijkertijd met het voorstel tot ophoging van het 

indemniteitsplafond van € 300 miljoen naar € 450 miljoen vanaf 1 januari 2023. 

Naar aanleiding van de agendering van deze brief voor de CWIZO hebben SZW en 

FIN verzocht om aanpassing van de brief (zie toelichting).  

 

De CWIZO is, met deze twee aanpassingen en met inachtneming van de 

bespreking, akkoord met doorgeleiding naar de RWIZO van 1 november van de 

meerjarenbrief cultuur (inclusief het beslispunt over het indemniteitsplafond).  

 

In deze versie is ook de ‘PM’ over de OCW-agenda tegen discriminatie en racisme 

aangevuld en het Programma school en omgeving in het funderend onderwijs 

verduidelijkt. Deze aanpassingen zijn samen met die van SZW en FIN zichtbaar in 

de wijzigingen bijhouden versie. Daarnaast is op verzoek van SCM de brief  

doorgenomen op juistheid en balans in het gebruik van begrippen.  

Geadviseerd besluit 

Voor doorgeleiding naar de RWIZO moeten de stukken door SCM worden 

geaccordeerd en door MPVO en MOCW worden geparafeerd.  

 

➢ U wordt gevraagd deze stukken te accorderen dan wel te paraferen.  

 

Na behandeling in de MR van 4 november wordt de meerjarenbrief cultuur voor 

ondertekening aangeboden aan SCM en verzonden aan de Tweede Kamer. 

Toelichting op de aanpassingen 

- SZW p.2: aanpassen van de formulering zodat deze aansluit op die uit de 

Hoofdlijnenbrief arbeidsmarkt van SZW en verduidelijken dat het gesprek met 

Platform ACCT door OCW gevoerd wordt en niet door SZW. 

- Kinderen en jongeren p.5: verduidelijken van de zinnen over het Programma 

school en omgeving in het funderend onderwijs 

- Diversiteit en inclusie p.7: aanvulling van deze passage met een concrete 

actie uit de agenda: onderzoek naar de representatie van mensen van kleur in 

de AV-sector. ‘Mensen van kleur’ is in dit geval ook echt waar het om gaat: de 

representatie van kleur. Deze formulering is gelijk aan die over dit onderzoek 

in de OCW-agenda tegen racisme en discriminatie en komt van de sector zelf. 

- FIN p.12: het integreren van de CW 3.1 bijlage in de brief in plaats van als 

losse bijlage. De bijlage is ingevoegd na het financieel overzicht. 

Erfgoed en Kunsten 

Van 

 

T  

 

 

T  

Datum 

6 oktober 2022 

Referentie 

34132051 

Bijlagen 

Meerjarenbrief cultuur 

Toetsingskader risicoregelingen 

rijksoverheid - ophoging 

indemniteitsplafond 
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Datum 

6 oktober 2022 

 

- Begrippen makers en culturele en creatieve sector: naar aanleiding van het 

verzoek van SCM - in reactie op een opiniestuk in NRC – zijn enkele 

bewoordingen aangepast.  (COM) en  

(BOA) hebben daarbij meegelezen. Ieders inschatting is dat de brief een 

goede afwisseling in begrippen kent (zoals ‘makers’, ‘kunstenaars’, 

‘ontwerpers’, ‘vernieuwing’). Ook als het om de verhouding tussen de eigen 

kracht van creativiteit en cultuur (‘intrinsiek’) en een meer economische en 

maatschappelijke insteek gaat, kent de brief een goede toon. 

5.1.2.e 5.1.2.e



Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 

Pirt4r  
ER BESLUITVORMING 

Aan: MOCW, MPVO, SC 

NTB Meerjarenbrief Cultuur-doorgeleiding CWIZO 

 
T  

Datum 
07 september 2022 

nota 

Erfgoed en Kunsten 

Van 
 

T  

 
T  

 
T  

Referentie 
33951871 

De meerjarenbrief Cultuur bevat de uitwerking van het coalitieakkoord voor de 	Bijiagen 
jaren 2023 en verder. Deze brief is een vervoig op de hoofdlijnenbrief cultuur 
over 2022 waarin de focus lag op herstel, vernieuwing en groei. 

akkoord zijn met het aanbieden van stukken aan de CWIZO. 	,tee., OfM141S 	Pr/ t( 
Voorafgaand aan de aanlevering bij de CWIZO moeten zowel MPVO als MOCW 

by ovg' thitak( 	COlf0 (ariVitt 

36•Vil 0A6( 141-,t4if  
Geadviseerd besluit 
Met deze nota vragen we uw akkoord op de meerjarenbrief Cultuur: krach van, 
creativiteit. Na uw akkoord wordt de brief doorgeleid naar de CWIZO voor 
behandeling in de MR. 
NB: Deadline aanleveren hoofdlijnenbrief aan CWIZO is 23 september. U 	lijk 
september is reactie op de brief wenselijk. 

Kernpunten 
Algemeen: 

De meerjarenbrief Cultuur geeft duidelijkheid over de uitgangspunten van het 
cultuurbeleid voor de komende jaren, de invulling van de afspraken uit het 
coalitieakkoord en over de meerjarige inzet van de € 170.  min. 

- Kernboodschap: "de kracht van creativiteit-cultuur midden in de samenleving" 
gekoppeld aan 5 lijnen; 1) versterken van de creatieve professional en de 
sector 2) inzet van creativiteit bij complexe maatschappelijke transities 3) 
cultuur is overal en voor iedereen 4) investeren in kansen van digitalisering, 
5) erfgoed voor de toekomst. 

- Deze brief is geen uitvoerige opsomming van alles wat we doen voor cultuur. 
De focus ligt vooral op de relatie met de maatregelen gefinancierd uit de extra 
middelen. 

- Naast akkoord op de hoofdlijnenbrief wordt specifiek akkoord gevraagd op de 
verhoging van het indemniteitsplafond van € 300 naar € 450 miljoen vanaf 1 
januari 2023 waarmee uitvoering wordt gegeven aan de motie Werner c.s. 

Raakvlakken MPVO en MOCW: 
• Kinderen en jongeren (p.5) 

o Verwijzing brief programma school en omgeving in het funderend 
onderwijs 

o Voortzetting cultuurkaarten MBO en VO 
• Bibliotheken en leesbevordering (p5-6) 

o verwijzing masterplan basisvaardigheden 
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o verwijzing naar gezamenlijke inzet OCW bewindspersonen op 
Datum 

leesbevordering en leesmotivatie 	 7 september 2022 
o Financiele tabel - voetnoot 1 onder bibliotheken: voor de afdracht van 

leenrecht in de bibliotheek op school worden vanaf 2023 €3,5 miljoen 
beschikbaar gesteld uit de post "basisvaardigheden en infrastructuur (o.a. 
lezen)". Dit is afgestemd met MPVO - Zaaknr: 1287396 - april 2022. 

• Diversiteit en inclusie (p.6): 
o verwijzing naar gezamenlijk inzet OCW-bewindspersonen op de OCW-

agenda tegen discriminatie en racisme. 

Planning 
- 12 september brief ter besluitvorming in Prozalijn: voordat SCM tekent, eerst 

akkoord MPVO en MOCW. 
23 september deadline voor aanlevering CWIZO 

- 3 oktober: CWIZO 
[RWIZO: 1/11 - Of de brief via de RWIZO (ministeriele onderraad) moet, 
wordt in de CWIZO besloten. Is dat het geval dan behandeling in MR 4/11] 

- 14 oktober: MR en publicatie brief n.n.t.b. 
14 november: wetgevingsoverleg cultuur in Tweede Kamer 
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Aanleiding 

 

U heeft een brief toegezegd aan de Tweede Kamer over de hoofdlijnen 

cultuurbeleid 2023 en verder. Bijgaand vindt u een planning van de brief en een 

outline. 

Kernpunten 

•    Doel brief: duidelijkheid beoogde resultaten cultuurbeleid in deze periode en  

      besteding extra geld coalitieakkoord.  

•    De inleiding staat uitgebreid stil bij de waarde van cultuur. De brief bevat 5 

      overkoepelende thema’s. In elk thema klinkt een waarde van cultuur door. 

• De Tweede Kamer verwacht de brief na Prinsjesdag en moet de brief voor het 

wetgevingsoverleg cultuur van 14 november ontvangen. 

 

Planning 

Juli en augustus 

• Besluitvorming fiches 2023 rond 

•    12 juli: bespreking planning en outline in beleidsstaf  

• Start met schrijven 

•     Eind augustus concept in MT’s E&K/M&C + beleidsstaf SCM 

 

September 

• Medio september 2e concept MT’s E&k/M&C + beleidsstaf SCM 

•    Voor aanbieding voorportaal afstemmen brief met Taskforce ccs, fondsen,  

      bestuurlijke partners 

•    Eind september brief gereed / akkoord MT’s en SCM  

•    Brief in lijn voor goedkeuring MPVO en MOCW aanbieding CWIZO 

• 12 september: goedkeuring SCM via MPVO, MOCW 

 

Oktober 

• 23 september: aanlevering CWIZO 

• 3 oktober CWIZO 

• 14 oktober MR en publicatie brief  

 

November 

• 14 november: wetgevingsoverleg cultuur in Tweede Kamer 

 

Bij tegenslag hebben we uitloop naar de MR van 4/11. 

Erfgoed en Kunsten 

Van 

 

 

T  

Datum 

7 juli 2022 

Referentie 

 

Bijlagen 

outline hoofdlijnenbrief cultuur 

2023 e.v. 

 

Intern OCW afgestemd 

EenK, MenC 
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Datum 

7 juli 2022 

 

Geadviseerde besluiten 

1. Akkoord met outline. Het advies is te kiezen voor 5 overkoepelende thema’s 

die recht doen aan uw agenda voor het cultuurbeleid vanaf 2023. Een 

alternatief is enkel te kiezen voor de thema’s van uw brief voor 2022 

(herstart, arbeidsmarkt, jongeren, innovatie). Het advies is te kiezen voor de 

overkoepelende thema’s vanwege de reikwijdte van uw cultuurbeleid (ook 

o.a. archieven, bibliotheken, erfgoed en ruimte en internationaal 

cultuurbeleid).  

2. Akkoord met de planning. Een brief die uitgaat op Prinsjesdag is niet 

realistisch: deze zou midden augustus gereed moeten zijn voor verzending 

aan de MR en daarvoor goedgekeurd moeten zijn door u en de beide 

ministers. Het is wel noodzakelijk dat de Tweede Kamer de brief voor het 

wetgevingsoverleg cultuur op 14 november ontvangt. 

3. Vormgeving en presentatie van de brief. We willen een zo concreet mogelijke 

brief maken in helder en begrijpelijk taalgebruik (zie outline). Met COM kijken 

we naar een aantrekkelijke vormgeving en presentatie passend bij uw beleid 

(goede vormgeving, of bijv. opdracht aan een fotograaf).   

 




