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Amsterdamse Kunstraad maakt een culturele investeringsrekening

Advies met het oog op 2018-2022

De Amsterdamse Kunstraad heeft voor de toekomstige gemeenteraadraad en bestuurders van Amsterdam een
culturele investeringsrekening opgesteld. Hierin wijst de kunstraad op de kansen en de culturele potentie van de
stad. Amsterdam heeft een nieuwe status bereikt. De stad is een metropool geworden waar 17 miljoen bezoekers
per jaar naar toe komen. Dit vereist een andere schaal van culturele voorzieningen. Nu ook het Rijk investeert in
cultuur, is Amsterdam het aan zijn stand verplicht om zijn positie als metropool ook op cultureel niveau te
bestendigen. De kunstraad adviseert het jaarlijkse budget van 160 miljoen voor cultuur naar 200 miljoen te
verhogen.
Jarenlang verkeerde de cultuursector in een krimpscenario, omdat er van rijkswege en door de gemeente zelf
forse bezuinigingen waren opgelegd. Hoewel er landelijk sinds 2013 jaarlijks 200 miljoen euro minder te besteden
was dan in 2012, is het culturele aanbod redelijk op peil gebleven. Een fors deel van de bezuinigingen is verhaald
op de zwakste schakel in de keten, de individuele kunstenaar, schepper, musicus of acteur die een slechte
onderhandelingspositie heeft. Op de atypische, door passie gedreven arbeidsmarkt hebben de zzp’ers in de
culturele sector veel inkomen ingeleverd. De kunstraad beveelt de onlangs gepresenteerde Fair Practice Code
aan, om de individuele makers op een correcte manier te honoreren.
In Amsterdam heeft de huidige coalitie de Amsterdamse cultuurbezuinigingen gecompenseerd, maar het vergt
een toename van de cultuurbegroting om te voldoen aan de vraag naar kunst, kunstonderwijs en artistieke
interventies in de buurten en wijken. Nieuwe genres zoals stand-up, spoken word, urban dance en nieuw circus
zijn essentieel waar het gaat om het verbinden en bereiken van nieuwe doelgroepen. Amsterdam kan in dit
opzicht een voorbeeld nemen aan Eindhoven waar sinds 2011 actief geïnvesteerd is in urban culture en sports.
Mede met het oog op een betere spreiding van de bezoekers over de stad adviseert de kunstraad te investeren in
een grote, nieuwe Meervaart in of aan de Sloterplas, in een cultuureiland in het Amsterdamse Bos en een
centrum voor hedendaagse kunst dat in Amsterdam Zuidoost zou kunnen komen.
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