GROEN
L INKS

Motie personele kosten gesubsidieerde culturele
instellingen
van het lid Gerwi Temmink

Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 10 november 2017;
Gelet op:
.

het gegeven dat personeelskosten van culturele instellingen voor het grootste deel bepaald
worden door de cao

.

het gegeven dat personeelskosten het grootste deel vormen van het beschikbare budget

.

het gegeven dat deze kosten in 2017 met 2% verhoogd zijn a.g.v. nieuwe cao-afspraken en
dat hier voor 2018 ev. nog eens 1.3% bovenop komt

.

het gegeven dat in de begrotingen van 2017 ev. uitgegaan is van slechts 1% stijging per jaar

.

het gegeven dat salarissen en extra’s voor ambtenaren uit de provincie altijd aangepast
worden conform de nieuwste cao-bepalingen; zo ook voor 2018 ev.

Overwegende dat:
.

culturele instellingen waar personeel in dienst is voor een groot deel afhankelijk zijn van de
provinciale subsidie

.

de nieuwe cao geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 t/m 31-december 201$

.

dergelijke instellingen geacht worden eveneens te voldoen aan verplichtingen voortvloeiend
uit de cao

.

de culturele instellingen dit in 2017 uit eigen middelen

.

over deze uitgangspunten voor 2018 ev. zowel bestuurlijk als ambtelijk overleg is (geweest)

—

vaak reserves

—

hebben bijgepast

Spreken als hun mening uit:
.

dat culturele instellingen waar personeel in dienst is verplichtingen t.o.v. hun personeel
vanuit de nieuwe cao volledig dienen na te komen zoals dit ook gebeurt voor personeel in
dienst van de provincie

.

en dat culturele instellingen gecompenseerd dienen te worden voor 201$

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

En

er

.

de aanvragen voor subsidie 201$ van deze culturele instellingen m.b.t. deze extra
personeelskosten te honoreren

.

de dekking te zoeken in de budgettaire ruimte dan wel de dekkingspost waaruit ook de extra
lasten voor de provincieambtenaren bekostigd worden (ruwe indicatie: 60.000 euro per jaar
extra aan niet gedekte salariskosten plus gemiddeld 50.000 euro per jaar in totaal ten
behoeve van de
ntwikkeling t/m 2021).
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