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Amendement m.b.t. agendapunt 9.03 Statenvoorstel Kadernota provinciaal cultuurbeleid 20172020 BLD-035
van Statenlid Jolanda Boerjan
—

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bij een op 1 1 maart 2016
De ondergetekenden stellen bij amendement voor om de alinea te schrappen uit het Statenvoorstel
Kadernota provinciaal cultuurbeleid 201 7-2020 op pagina 1 0 onder paragraaf 4.2, die gaat over het
voorstel om op andere wijze invulling te geven aan de relatie met vrijwilligersorganisaties die actief
zijn op het gebied van cultureel erfgoed ( ‘Onze voorkeur gaat
bij de vrctag.’)
en te vervangen door:
‘Ï/J7ij hechten veel waarde acx;i de inzet van vrijwilligersorganisaties die actiefzi/n Op het gebied van
cultureel eijgoed. Vrilwilligers zetten zich belangeloos en met hart en ziel in en verrichten waardevol
werk voor het behoud van het Zeeztws cultureel erfgoed. Deze organisaties bezitten menskracht en
expertise, inaar hebben behoefte aanfinanciële middelen. Door de vorenstaande lijn ook in de nieuwe
periode voort te zetten, wordt erkenning voor deze vrjwilligersorganisaties tot uitdrztkking gebracht
met waarderingssubsidies. Er wordt gekozen voor optie 1, vorenstacinde li/n ook in de nieuwe periode
voortzetten.
Toelichting amendement
. In onze provincie is een grote groep van vrijwilligersorganisaties breed actief op het gebied
van cultureel erfgoed;
. Deze vrijwilligersorganisaties dragen bij aan het Zeeuwse karakter;
. Deze vrijwilligersorganisaties krijgen op basis van bestaand beleid (kleine) subsidiebijdragen
van de provincie Zeeland, die zonder al te veel administratieve last kunnen worden verstrekt;
. Deze vrijwilligersorganisaties bezitten menskracht en expertise, maar hebben behoefte aan
financiële middelen;
. Het gaat om (kleine) subsidiebijdragen die de waardering voor deze vrijwilligersorganisaties
tot uitdrukking brengen.

Namens de VVD-fractie

Namens de PvdA-fractie

J. (Joloerjan

J.A.M. (Ralph) van Hertum

C.L.M.

Namens d, $P-fractie

Namens de CDA-fractie

Na

J.R. (Jeffrey) Oudeman

G.

Telefoon: 06 4276 1209

f.i

C,jL, ri

E-mail: j .boerjanzeeland.nl
qjc:

LST

L3L(

Sï

S

de Berge

de GL-fra

winimink

