Inspreken 19juni 2Ol7
Geachte dames en heren, mijn naam is Frank van der Hulst, directeur Kunst Centraal,

paftnerinstelling van de provincie Utrecht.
Ik spreek namens drie instellingen, alle drie paftnerorganisaties.
Collega's van B|SC en Landschap Erfgoed Utrecht zijn vanavond ook aanwezig.
Ons pleidooi hier vandaag geldt overigens in wezen voor alle partnerinstellingen
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Wat zijn paftnerinstellingen ook alweer?
vl n
Dat zijn instellingen, ik citeer de provincie, die uitvoeringskennis en continulteit op
provinciale beleidsterreinen garanderen waar onvoldoende kansen liggen voor marktpartijen,
Wij worden door de provincie aangemerkt als uitvoerders van provinciaal beleid.
Wij zijn al vele jaren een continue factor in het provinciaal beleid, onderdeel van de culturele
infrastructuur.
Net als iedereen hebben ook wij te maken met loon- en prijsstijgingen, provinciaal
beschikbaar gestelde bedragen zijn echter niet geïndexeerd vanaf 20L2.
We ervaren dat als een sluipende bezuiniging., -"t
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Wat doen we zelf,? We hebben stijgende kosten zelf kunnen opvangen door kostenbesparing
en werving van extra inkomsten. Er is tot nu toe niet ingeleverd op de activiteiten en
resultaten. Dat is komende jaren niet langer mogelijk. De reserveposities zijn beþerkt en
noodzakelijk voor incidentele tegenvallers zoals langdurig zieken. In de verhoging van
tarieven naar gebruikers en klanten zijn we terughoudend. De provinciale middelen zijn er nu
juist om diensten en producten voor iedereen beschikbaar en toegankelijk te houden. De
grens is kortom bereikt. Als er niets verandert zullen we iets anders moeten. Dan rest ons
schrappen in activiteiten en/of personeel.
De afgelopen periode waren loonstijgingen nog beperK, dat is niet de verwachting voor de
komende periode, Nieuws van afgelopen woensdag: loonstijgingen ven¡¡acht: gemiddeld
L,7o/o.

Voor KC geldt dat we in 2016 voor deze beleidsperiode een plan met een niet sluitende
meerjarenbegroting hebben ingediend, met de aankondiging daar over in overleg te willen
treden. Deze kwestie komt niet uit de lucht vallen.
Over welke bedragen gaat dat. We hebben een berekening gemaakt voor de drie instellingen
over de periode 20LB-2020 cumulatief en 1,50/o, Totaal is dat minimaal
€ 400.000. We weten niet hoe dat zit met overige paftnerinstellingen,
Wij vinden het lastig te rijmen dat de provincie voor de kosten van haar eigen medewerkers
de budgetten wel indexeert en dat kennelijk niet nodig vindt voor die organisaties die zo
hecht gelieerd zijn aan diezelfde provincie.
Onze vraag is simpel: we vragen een reële tegemoetkoming voor de stijgende kosten in

2018-2020.
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