MOTIE SAMENWERKING STEDENNETWERK Culturele Basisinfrastructuur (BIS)
Provinciale Staten van Zeeland, in vergadering bijeen op 10 november 2017
Constateert dat:
-

-

-

-

-

De Raad voor Cultuur met het oog op een mogelijke herziening van het cultuurstelsel een
nieuwe reeks sectoradviezen uitbrengt tussen november 2017 en maart 201$.
De Raad voor Cultuur een verkenning uitvoert naar de rol van stedelijke regio’s in het
cultuurbeleid.
Het Rijksprogramma BIS een groot deel van haar beschikbare middelen toekent aan
activiteiten van bijzonder hoge kwaliteit.
De beschikbare middelen vooral in grote steden terecht komen, daardoor dus nauwelijks in
Zeeland, aangezien er geen Zeeuwse stad in staat is zelfstandig een cultureel aanbod van de
vereiste omvang en kwaliteit te realiseren.
Bovengenoemde ontwikkelingen wel mogelijkheden bieden om als regio kans te maken op
BIS subsidie.

Overweegt dat:
-

-

-

-

-

Een beroep op Rijksmiddelen vanuit BIS voor Zeeuwse initiatieven op cultureel gebied vereist
dat er een hoogwaardig kwalitatief cultureel evenement wordt georganiseerd.
De kwalitatieve inhoud van een culturele manifestatie een belangrijke factor is voor het
verwerven van subsidie vanuit BIS.
Dit in Zeeland alleen wordt bereikt als de vier grote Zeeuwse steden (Z4) zich als ‘stedelijke
regio’ opstellen
Deze Z4 ook al bezig zijn met diverse initiatieven tot samenwerking
De Provincie hierin een rol kan spelen door een financiële bijdrage beschikbaar te stellen ter
ondersteu ning.

Draagt het College op om:
-

-

-

Samenwerking van de vier grote Zeeuwse steden (Z4) te stimuleren een vernieuwend en
hoogwaardig kwalitatief cultureel evenement te organiseren.
Vanuit de Provincie extra (financiële) ondersteuning te bieden voor de organisatie van een
zodanig cultureel evenement dat een subsidie aanvraag BIS voor de periode vanaf 2020
kansrijk wordt
Hiervoor € 50.000,- beschikbaar te stellen uit het budget ‘Zichtbaar Zeeland’.

En gaat over tot de orde van de

Ton

Rutger Schonis

