
Amendement Cultuur middelen       A 724   

 

Wijziging beslispunt 2 over Kadernota 2023-2026 

 

Agendapunt: 3b 

Voordrachtnummer: 7469 

Onderwerp: Kadernota 2023-2026 

 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen op 06 juli 2022 ter behandeling van 

bovenvermeld agendapunt;  

 

Besluiten: 

1. Besluitpunt 2 in het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat 

het komt te luiden als volgt: 

2. Vast te stellen de budgetten voor jaarschijf 2023 en de meerjarenraming, zoals opgenomen 

in de financiële hoofdlijnen (Budgettair Kader Begroting 2023 - 2026) met dien verstande dat 

bij beleidsdoel 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 de budgetten in de jaarschrijven van 2023, 2024 en 2025 op 

het niveau van 2022 worden vastgesteld.  

 

Beleidsdoel 4.3 Erfgoed, cultuur en toerisme 

 Stand VJN 2022 Stand kadernota 
2023  

Raming 2024 
 

Raming 2025 
 

4.3.1 16.946 16.946 16.946 16.946 

4.3.2 829 829 829 829 

4.3.3 7.768 7.768 7.768 7.768 

 25.543 25.543 25.543 25.543 

 

2. De kadernota 2023-2026 inclusief bijlagen in overeenstemming te brengen met de wijzigingen 

uit dit amendement. 

 

Toelichting 

In het voorstel tot Kadernota 2023-2026 van het college wordt op de bovengenoemde 

beleidsdoelen een substantiële reductie van 7,0 miljoen euro van middelen voorgesteld, zonder dat 

wordt onderbouwd en afgewogen wat het effect is op de continuïteit en uitvoering van de taken op 

het cultuurterrein. Alleen voor Cultuureducatie- en particiaptie, de cultuurinstellingen (1,0 miljoen 

euro) en het Erfgoedhuis (0,2 miljoen euro) wordt concreet aangekondigd de budgetten in de 

begroting 2023 te verhogen voor de jaarschijven 2024-2027. Indieners zijn van mening dat het 

hier structurele taken betreft t.a.v. zaken als erfgoedlijnen, molenonderhoud, restauratie en 

onderhoud van erfgoed en cultuurparticipatie waar niet zomaar geld aan onttrokken kan worden 

zonder dat een beleidmatige keuze wordt gemaakt het beleid te beëindigen..  Indieners zijn van 

mening dat de Zuid-Hollandse culturele geschiedenis in grote mate bij draagt aan de identiteit van 

Zuid-Holland en haar inwoner en de cultuur- en erfgoeduitgaven van belang zijn om deze voor 

iedereen toegankelijk en beleefbaar te maken.  

Hoewel wordt aangegeven dat bij de begroting wordt terug gekomen op de cultuuruitgaven heeft 

het college aangegeven nu nog geen helder beeld te kunnen geven hoe de voorstelen bij de 

begroting (begrotingsbreed) eruit gaan zien. Hierdoor ontstaat onzekerheid die de indieners willen 



wegnemen. Hiermee wordt de bewijslast omgekeerd. Mocht het college van mening zijn dat de 

structurele taakuitvoering met minder geld toe kan danwel dat het verantwoord het beleid te 

wijzigen, dan kunnen ze hier bij de begroting onderbouwde voorstellen voor doen. Het kwetsbare 

karakter van de financiering van cultuurtaken (weinig wettelijke verplichtingen en bijna volledige 

autonome dekking) rechtvaardigt deze aanpak. 

 

Jeroen Heuvelink (D66) 


