Provinciale Staten
Vragen van het statenlid G. van Unen (SP) ingevolge artikel 44 reglement van orde
AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2017 nummer 151.
Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake Budgettaire verschuiving van subsidies grote festivals
naar Zichtbaar Zeeland

Antwoorden van gedeputeerde staten:

statenstukken

(ingekomen 27 januari 2017)
1.

Is het college het met de fractie van de 1.
SP eens dat geld wat door PS
bestemd is voor cultuur ook aan cultuur uitgegeven dient te worden?

Ja. Dit neemt niet weg dat het onze inzet is
om de Zeeuwse maatschappelijke opgaven
op integrale wijze aan te pakken. Dit betekent dat er beleidsvelden overstijgend gewerkt zal worden en dus ook cultuur aan
die aanpak een bijdrage zal leveren.

2.

Komen met deze aanpassing de bud- 2.
getten zoals die toegekend zijn aan
cultuur te verschuiven naar de promotie van Zeeland (de Maatschappelijke
opgave Zichtbaar Zeeland)?
Zo ja, betekent dit daarmee dat cultuur
vanaf 2018 minder geld krijgt?

Ja, de middelen voor een nog nader te bepalen aantal evenementen (inclusief de
grote festivals) worden verschoven naar
Zichtbaar Zeeland. Zie hiervoor ook ons
antwoord op vraag 3.
In inhoudelijk opzicht blijven de grote festivals evenwel onderdeel uitmaken van het
cultuurbeleid en wij zullen dan ook in dat
kader verantwoording afleggen over de uitvoering daarvan. Tegelijkertijd werken we
aan een aanpak waarbij evenementen
meer/beter kunnen worden benut voor de
profilering van Zeeland..
Vorenstaande betekent niet dat bij cultuur
sprake is van minder middelen maar dat
een deel daarvan wordt ingezet in het kader van de aanpak van Zichtbaar Zeeland.
Dit geldt ook voor de onderwerpen als
sport en maritiem.

3.

Welke bedragen (wanneer we uitgaan
van de budgetten van 2017) verschuiven vanuit cultuur naar Zichtbaar
Zeeland

In de Statenvergadering van 16 december
is door de portefeuillehouder cultuur gezegd dat sprake is van een overgangsperiode naar de provinciale begroting 2018 en
dat de middelen voor evenementen onderdeel gaan uitmaken van Zichtbaar Zeeland.
In de eerste helft van 2017 zullen wij
daarom vaststellen om welke evenementen
(inclusief de grote festivals) het hierbij
exact gaat.

3.

MIDDELBURG, 6 februari 2017
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