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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020 ter behandeling van bovenvermeld
agendapunt,
Overwegende
-

het belang van een brede, diverse en vitale culturele infrastructuur in onze provincie;
dat het rijke en gevarieerde cultuuraanbod in Zuid-Holland zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid en
samenhang en bijdraagt aan een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te bezoeken;
dat het in stand houden en bereikbaar houden van die culturele infrastructuur een van de kerntaken van
de provincie is;

Constaterende
-

dat de cultuursector ook in Zuid-Holland buitengewoon hard getroffen is door de corona-crisis;
dat de tegemoetkomingen van het Rijk op het gebied van cultuur niet toereikend zijn om de schade te
dekken;
dat er een breed gedragen verzoek is geuit aan de provincie om te voorkomen dat culturele instellingen
deze crisis niet overleven;
dat er snel maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat er instellingen omvallen;
dat de provincie niet staat is om de problemen volledig op te lossen, maar wel een rol kan spelen om de
grootste knelpunten aan te pakken;

Verzoekt het college van Gedeputeerde Staten
-

-

-

op zo kort mogelijke termijn een regeling te treffen om culturele instellingen in Zuid-Holland te helpen de
coronacrisis te overleven;
om hiervoor een budget beschikbaar te stellen van 3 miljoen euro, te financieren vanuit de algemene
reserve danwel – indien daar aantoonbaar voldoende ruimte voor beschikbaar is, zonder dat dit ten laste
komt van de geplande subsidies – uit de begrotingspost voor cultuur en cultureel erfgoed;
deze regeling uit te werken in samenwerking met het Kunstgebouw en het Erfgoedhuis Zuid-Holland om
te waarborgen dat de beschikbare middelen daar terecht komen waar de nood het hoogst is en een
heldere focus in de regeling wordt aangebracht;
daarbij ook aandacht te hebben voor de toegang tot cultuur voor mensen met een laag inkomen en voor
een aanbod dat past bij de diversiteit van onze provincie;
daarbij als voorwaarde op te nemen dat ook de desbetreffende gemeenten een financiële bijdrage
leveren;
de kosten van de regeling als schadeclaim in te dienen bij het Rijk;
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