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Aan de Provinciale Staten van de provincie Zeeland

Datum

: 3 maart 2016

Betreft

: Beleidsvoornemens Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020

Geachte dames en heren,
Hierbij vragen wij uw aandacht voor de beleidsvoornemens in de Kadernota Cultuurbeleid 2017-2020 betreffende
het onderwerp Vrijwilligers op pagina 10. Wij vestigen er uw aandacht op dat in tegenstelling tot de teneur in de
Commissie Vergadering van 12 februari jl. het College van GS kiest voor het schrappen van de prestatiesubsidies
aan de vrijwilligersorganisaties. Wij wijzen er in dit verband op dat de voorgestelde ondersteuning door een
grotere organisatie op basis van de eerdere afspraken van de Provincie met de SCEZ al jaren een breder
perspectief had kunnen hebben. In principe was er sprake van gedwongen winkelnering met weinig directe
invloed van de organisaties op de wijze van ondersteuning.
Wij vinden de kleine subsidies aan de doelorganisaties een vorm van ondersteuning te vergelijken met een
persoonsgebonden budget in dit geval organisatiegebonden budget. Wij wijzen er in dit verband op dat de meeste
organisaties extra geld weten te genereren voor projecten. De Boerderijenstichting Zeeland heeft momenteel een
aardig bedrag in reserve voor specifieke projecten zoals gerichte documentaires, voorlichting, verstrekken van
informatie en het houden van symposia. Het verbinden van kennis uit de praktijk op een bottum-up wijze met
beleid blijkt tot op heden goed te werken, ook op het gebied van de ruimtelijke ordening. Wij durven te stellen dat
zowel qua inzet van middelen als het geven van adviezen aan gebruikers, alsmede het reageren op beleid een
veelvoud aan effect van de door de Provincie verstrekte middelen aanwezig is. Het gaat bij uw keuze tussen het
stimuleren van burgerinitiatieven (vrijwilligers) of het versterken van de semi-ambtelijke structuur. Dit laatste is
meestal geen groot succes. Ondertussen zijn er wel gesprekken op gang gekomen om de bestaande samenwerking
en steunfunctie beter in te vullen. Hieraan werken wij van harte mee, maar een besluit conform het voorstel van
het College zal uiteraard van invloed zijn op de voortgang van de gesprekken.
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In de nota wordt verwezen naar de Slimme kracht van Zeeland en naar Creatieve economie en de vier opgaven
voor de Provincie uit het IPO Kompas. Dit vraagt niet alleen om een pro-actief beleid maar ook om een
wisselwerking met ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties. Het is geen ongebruikelijk fenomeen
bij de provincie Zeeland om van waarde geachte organisaties te ondersteunen.
Derhalve verzoeken wij uw Staten het voornemen van het College bij te stellen op een manier die recht doet aan
de aanwezige maatschappelijke infrastructuur van de vrijwillige organisaties in de vorm van nader overeen te
komen prestatiebudgetten.
Met hoogachting,
Mevr. J.L.A. Boogerd-Quaak
Voorzitter Boerderijenstichting Zeeland

