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Betreffende wetsvoorstel: 

 

34730 VIII 

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) 

 

 

Eindstemming wetsvoorstel 

Het wetsvoorstel is op 6 juli 2017 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede 

Kamer.   

 

 

Verworpen amendementen 

 

Artikel 01 Primair onderwijs 

4 (Kwint en Leijten) over het verhogen van de salarisschaal in het primair onderwijs. 

 

Met dit amendement wordt de laagste salarisschaal in het basison-derwijs verhoogd. 

Volgens indieners doet deze salarisschaal geen recht aan het belangrijke en 

verantwoordelijke werk dat basisschoolleraren doen. Daarnaast ligt het salaris van 

basisschoolleraren ongeveer 30 procent lager dan dat van andere hbo-opgeleiden. Dit 

terwijl er in het basisonderwijs sprake is van een zeer hoge werkdruk. Met dit amendement 

wordt 500 miljoen euro vrijgemaakt waarmee de sector basisonderwijs de mogelijkheid en 

middelen in handen wordt gegeven om dit zelf te regelen. Dekking wordt gevonden in de 

algemene middelen, nu in 2017 een begrotingsoverschot wordt voorzien. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD, DENK, 50PLUS, de PVV en FvD. 
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Artikel 14 Cultuur 

5 (Kwint en Leijten) over 10 miljoen voor cultuur.  

 

De indieners zien dat er grote problemen ontstaan in de cultuursector door eerdere forse 

bezuinigingen op het kunst- en cultuurbudget. Instellingen krijgen positieve adviezen van 

onder andere de Raad voor Cultuur maar er is te weinig subsidiegeld beschikbaar om ze 

ook daadwerkelijk te financieren. Deze grote onzekerheid zorgt ervoor dat instellingen 

geen personeel kunnen aanhouden of bepaalde producties niet zullen starten. Dit extra 

geld neemt deze onzekerheid weg en zorgt ervoor dat instellingen deze ruimte wel krijgen. 

1 miljoen euro is bestemd voor de twee postacademische instellingen die niet zelfstandig 

voort kunnen bestaan zonder extra middelen, en niet het aangevraagde bedrag hebben 

gekregen zoals aangevraagd, en het overige budget wordt verdeeld onder de culturele 

instellingen en gezelschappen die een positieve beoordeling hebben gehad en aan wie nog 

geen toereikende subsidie is toegekend. Met als eerste prioriteit de positieve beoordelingen 

vanuit het Fonds Podiumkunsten (de instellingen in de B-categorie). Dekking wordt 

gevonden in de algemene middelen, nu in 2017 een begrotingsoverschot wordt voorzien. 

Verworpen. Voor: De SP en de PvdD. 

 

Artikel 15 Media 

6 (Öztürk) over 1 miljoen euro voor het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek.  

 

Dit amendement voorziet in een verhoging van de bijdrage aan het Stimuleringsfonds voor 

de Journalistiek met 1.000.000 euro, ten behoeve van het uitrollen van projecten om 

lokale journalistiek te ondersteunen. De reden hiervoor is de verschraling van de lokale 

journalistiek, welke ervoor zorgt dat er niet gedegen meer over lokale besluitvorming 

wordt bericht, waardoor burgers niet op de hoogte worden gebracht van het lokale 

bestuur. Het via het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ondersteunen van lokale 

journalistiek zal helpen om dit probleem te doen afnemen. Dekking wordt gevonden in het 

genoegen nemen met een minder groot begrotingsoverschot. 

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD en DENK. 

 

Artikel 15 Media 

7 (Öztürk) over 15 miljoen euro voor subsidieprojecten voor lokale journalistiek en lokale 

omroepen. 

 

Dit amendement voorziet in een verhoging van de post ‘subsidies’ vallende onder het 

begrotingsartikel media met 15 miljoen euro. Dit bedrag dient ter initiëring van concrete 

subsidieprojecten om lokale journalistiek en lokale omroepen te ondersteunen. De reden 

hiervoor is de verschraling van de lokale journalistiek, welke ervoor zorgt dat er niet 

gedegen meer over lokale besluitvorming en lokale aangelegenheden wordt bericht. 

Dekking wordt gevonden in het genoegen nemen met een minder groot 

begrotingsoverschot.   

Verworpen. Voor: de SP, de PvdD en DENK. 


