RESPIJT
Inspraak commissievergadering Meerjarenbeleidsplan Kunst en cultuur 2013-2016, 26/09/2012
door Marie Jeanne de Rooij, directeur Vrije Academie | GEMAK
GEMAK wil geworteld in de Vrije Academie haar politiek-maatschappelijk geëngageerde programma en de verdieping die
het Studium Generale biedt, blijven presenteren. De stad van Recht en Vrede heeft terecht behoefte aan een kunstpodium
dat insteekt op debat over kunst, politiek (landelijk en internationaal) en samenleving. GEMAK levert dit podium als
kerndoelstelling als enige in Den Haag.
Bij de vorige Meerjarenbeleidsplan periode (2009 – 2012) kreeg de Vrije Academie een structurele subsidie van € 711.970,-Met de tussentijdse bezuinigingsronde werd de subsidie voor 2011 en 2012 ca € 657.220,--. In onze aanvraag hebben we
gezien de economische omstandigheden realistisch ingezet op € 595.000,--. Dit realistisch pragmatisme werd in het Advies
en Besluit geprezen, maar niet in cijfers beloond. We gaan er met € 150.000 subsidie minstens 75%, in cijfers ruim €
500.000 op achteruit. Dat betekent heel fiks re-organiseren om te overleven.
De Vrije Academie heeft daarom per direct zeer rigoureuze keuzes moeten maken. Per 1 september 2012 is DNA – de
postacademische ateliers – stopgezet, evenals de huidige vorm van het deelnemerschap Werkplaatsen. Verder worden de
werkplaatsen grafiek en keramiek afgebouwd. Vanaf 1 januari 2013 kan er alleen met een minimale personele bezetting
gewerkt worden en sluiten alle Vrije Academie-activiteiten op de bovenste twee verdiepingen, die geheel beschikbaar komen
voor verhuur. De werkplaatsen op BG en 1e verdieping blijven behouden voor de op- en afbouw van de tentoonstellingen,
het geven van kostendekkende workshops, en niet te vergeten als een centraal gelegen en betaalbare voorziening voor
productie en flex-gebruik van werkplaats-faciliteiten voor kunstenaars, collega-instellingen en gastkunstenaars in Den Haag.
De eerder in Advies voorgestelde gelden – 2 x € 200.000 – voor de re-organisatie en kostendekkende her-exploitatie van het
gebouw, bleken op drijfzand te berusten, want hier was geen dekking voor. Een faux pas met ingrijpende gevolgen voor
onze toekomst. De overbruggingsgelden gaven ons hoop op een ingewikkelde maar haalbare transitie naar geslaagd
cultureel ondernemen. Nu moesten we in een tweede herzien beleidsplan noodgedwongen nog pijnlijker snijden in het hart
van de Vrije Academie. Een kwetsbare kern blijft over die alleen levensvatbaar kan zijn door uw steun voor een in alle
opzichten redelijke oplossing: respijt.
Het gaat samengevat om een zeer tijdelijke opschorting van een deel van het huurbedrag tot ca. medio 2013 - we praten dus
over een eenmalig afgebakend bedrag (niets structureels). We hebben nu te maken met een kale huur van € 79.000 met
vaste lasten en afschrijvingen wordt dat al snel zo’n € 125.000 - 130.000 op een subsidie toezegging van € 150.000(!).
Een half jaar respijt geeft ons net die serieus werkbare ruimte in tijd om met een lange termijn cultuurversterkende mede
en/of onderhuurder in zee te kunnen gaan met goed dichtgetimmerde afspraken voor alle betrokkenen, ook de gemeente,
eigenaar van het pand. Uiteraard zijn we al sinds we van de wethouder en de afdeling OCW weten (dat is pas sinds eind
augustus) dat mede-onderhuur echt mag, nog drukker aan de slag gegaan met werving, maar zoals iedereen weet, gaat
niemand in deze tijd over een nacht ijs.
De tijd die we nu hebben gekregen tot 15 november om een schriftelijk commitment van een mede- of onderhuurder te
overleggen, is dan ook nauwelijks realistisch te noemen. Bovendien weten we nu in het gunstigste geval pas definitief dat we
door kunnen rond Sinterklaas. Dat maakt het erg lastig om het team tijdig te kunnen informeren over de situatie per 1 januari
2013 bovendien met het bijkomende risico van onnodige frictiekosten.
Aan meedenken en cultureel ondernemerschap met de nodige realiteitszin ontbreekt het ons – zoals ook al door de
commissie en in het besluit werd opgemerkt – zeker niet. We gaan ervan uit dat dit ook voor de commissie samenleving
geldt en vertrouwen op haar wijsheid met oog voor de lange termijn. Oftewel geef ons respijt!

