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Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 1 juli 2020 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;
Constaterende dat:
- De Nederlandse samenleving hard geraakt wordt door de uitbraak van COVID-19;
- De maatregelen die zijn ingesteld om de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan grote
gevolgen hebben voor onze maatschappij;
- De maatregelen, zoals het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven, geen direct persoonlijk
contact te hebben en 1,5 meter uit elkaar te blijven van grote invloed zijn op het leven van
onze inwoners;
- Door de sluiting van culturele instellingen en de na heropening beperkende maatregelen grote
problemen veroorzaken voor deze instellingen.
Overwegende dat:
- De Rijksoverheid een pakket aan steunmaatregelen en regelingen heeft vastgesteld waar
werknemers, ondernemers en maatschappelijke organisaties een beroep op kunnen doen om
de ergste nood enigszins te lenigen en een aanvullend pakket aan maatregelen voor
cultuurinstellingen;
- Ondanks het grote bereik van deze regelingen, niet iedereen hier een beroep op kan doen;
- Deze oplossingen zich beperken tot een korte termijn steun tijdens de eerste maanden van de
COVID-19 crisis.
Spreekt uit dat:
- Het noodzakelijk is om partijen bij elkaar te brengen om samen te bepalen wat er op de lange
termijn nodig is. Daarbij is samenwerking en afstemming met gemeenten, culturele
instellingen, podia en makers essentieel;
- Het aansluit bij de rol van de provincie als verbinder en kennisdeler om een leidende rol hierin
te nemen om samen tot een “overlevingsplan” te komen met oplossingen voor de lange
termijn;
- Daarbij ook een lange termijn ontwikkelingsperspectief voor de culturele sector nodig is.

Roept het college van Gedeputeerde Staten op
1. Samen met gemeenten en vertegenwoordigers van het hele scala aan instellingen, podia,
makers, groepen en ZZP’ers in de culturele sector van Zuid-Holland samen tot een Actieplan
Cultuur Zuid-Holland te komen;
2. Daarvoor te analyseren wat er nu echt nodig is om de cultuursector blijvend te versterken en
daarmee een concreet plan voor de lange termijn in gezamelijkheid uit te werken;
3. Een voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen, uiterlijk bij de najaarsnota 2020, met de uit
het Actieplan resulterende hereiking van het eigen beleid en eventuele aanvullende financiële
maatregelen;
4. Het Actieplan te gebruiken om ook het gesprek met het Rijk aan te gaan;
5. En gelet op de urgentie van de problematiek, de uitvoering van de verschillende onderdelen
van deze motie zo spoedig mogelijk ter hand te nemen en PS regelmatig te informeren over
de voortgang.
en gaan over tot de orde van de dag!
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