IJmuiden, 28 juni 2018
Betreft: Inspraak raadsessie Kunstencentrum Velsen

Geachte voorzitter, wethouder en leden van de gemeenteraad,
Dank u wel dat ik hier vanuit de vakbond mag spreken. Mijn naam is Imke van Herk en ik
ben bestuurslid Vakgroep Kunsteducatie bij de Kunstenbond. Namens onze leden en
namens Karin Boelhouwer, bestuurder en cao onderhandelaar Kunsteducatie bij de bond
praat ik u graag kort even bij.
De afgelopen jaren zien we bij de Kunstenbond dat centra voor de kunsten enorme klappen
hebben gehad. Vele organisaties hebben efficiencymaatregelen moeten nemen. In allerlei
afslankoperaties werd het aandeel vaste medewerkers verkleind, docenten werden
ontslagen en mochten als het meezat als ZZP-er terugkomen. Dit alles bracht hele nare
gevolgen met zich mee, ook voor de gemeenten. Deze mensen raakten in veel gevallen
namelijk in de bijstand, leefden onder de armoedegrens. Zekerheden werden weggeslagen
en een groot deel verdient inmiddels bij met allerhande baantjes buiten de culturele sector.
Waar men gemeend had met lagere uitgaven in het programma ‘kunst en cultuur’ beter uit te
zijn, leverden de maatregelen geen geld op, maar kostten zij juist geld.
En hoe kan er op die manier nog van docenten verwacht worden dat ze zich te allen tijde
houden aan de geëiste kwaliteit en doelstellingen. “Met minder vergoeding meer leveren”
werd een trend. Zo ook hier bij het KCV voorzitter.
De stichting ontving van de gemeente de afgelopen jaren zo’n vier ton aan investering, noem
het subsidie, en zette dankzij een enorm gezamenlijk ondernemerschap meer dan één
miljoen om. Daarvoor genieten jaarlijks duizenden kinderen, jongeren maar ook volwassenen
onderwijs in theater, dans, beeldende vorming en muziek. Vanuit datzelfde geld werd tevens
een meerjarenbeleidsplan ontwikkeld dat klaar ligt om te implementeren.
Maar nu voorzitter, gaat hier geheel de stekker uit? Of wordt er geopperd de “gezonde”
afdelingen los te knippen om ze vervolgens als eilandjes te laten drijven in de zee?
Juist nu er vanuit de grote en inmiddels ook minder grote steden positieve geluiden klinken
over het nieuwe gemeentelijke cultuurbeleid. Is er voor het KCV in Randstedelijk IJmuiden
geen ruimte voor een doorstart? Moeten zij nu íedereen ontslaan, en goedlopende
samenwerkingscontracten opheffen, terwijl in feite uw handtekening van vertrouwen het
enige is dat nu nodig is. Dat kan toch niet waar zijn?
Mochten de gemeenteraad en de wethouder dit besluit doorzetten, dan vragen duizenden
ouders, kinderen, vakdocenten, leerkrachten en andere gedupeerden zich met mij af: welk
doel is hiermee gediend? Velsen verliest zo niet alleen het kunstencentrum met flexibele
werknemers, maar ook het vertrouwen van velen in de overheid en in een heleboel geld. Het
advies namens de Kunstenbond is dan ook wel duidelijk: open uw hart voor het belang van
structurele kunsteducatie, zet die handtekening, en breek daarmee een pijnlijke val!

