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35 735 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Vierde 
incidentele suppletoire begroting inzake extra 
steun voor de culturele en creatieve makers in 
verband met COVID-19) 

35 776 Wijziging van de begrotingsstaat van het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2021 (Zevende 
incidentele suppletoire begroting inzake extra 
middelen opschalen initiatieven kunst en 
cultuur voor kwetsbare groepen in verband met 
COVID-19) 

A  VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP1 

Vastgesteld: 6 juli 2021 

Het voorbereidend onderzoek met betrekking tot de wetsvoorstellen 
Vierde incidentele suppletoire begroting inzake extra steun voor de 
culturele en creatieve makers in verband met COVID-19 en Zevende 
incidentele suppletoire begroting inzake extra middelen opschalen 
initiatieven kunst en cultuur voor kwetsbare groepen in verband met 
COVID-19 heeft de commissie aanleiding gegeven tot het maken van de 
volgende opmerkingen en het stellen van de volgende vragen. 

1. Inleiding  

De leden van de PVV-fractie hebben van de beide wetsvoorstellen 
kennisgenomen. Zij stellen nog enkele vragen. 

1 Samenstelling:
Essers (CDA), Ganzevoort (GL), Sent (PvdA), Van Strien (PVV), Van Apeldoorn (SP), Atsma 
(CDA), Pijlman (D66) (ondervoorzitter), Schalk (SGP), Klip-Martin (VVD), De Bruijn-
Wezeman(VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), Beukering (Fractie-Nanninga). A.J.M. van 
Kesteren (PVV), De Blécourt-Wouterse (VVD), Vos (PvdA), Van der Burg (VVD), Dessing (FVD), 
Doornhof (CDA), vac. (PvdD), Veldhoen (GL), Vendrik (GL), Van der Voort (D66), De Vries 
(Fractie-Otten), Nanninga (Fractie-Nanninga), Raven (OSF) Verkerk (CU) (voorzitter), Prast 
(PvdD)
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2. Diversiteitsbeleid  

Kan de regering de leden van de PVV-fractie aangeven waarom extra 
steun voor de kunst-, cultuur- en muzieksector in verband met COVID-19 
mede wordt bepaald dan wel onder andere afhankelijk wordt gemaakt van 
het zogenaamde diversiteitsbeleid van de instelling, het orkest of de 
groep, en van ras/kleur van de uitvoerende kunstenaars en/of muzikanten? 

Neemt de regering afstand van deze vorm van discriminatie door de 
overheid die bij wet verboden is? En, zo nee, waarom niet? 

De vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet de 
memorie van antwoord van de regering – bij voorkeur binnen vier 
weken – met belangstelling tegemoet. 

De voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap,
Verkerk 

De griffier van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap,
Dragstra
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