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Motie FvdA INGETROKKEN

De Provinciale Staten in vergadering bijeen op 10 november 2008

overwegende, dat
o in de vergadering van Provinciale Staten de nota Cultuur is Kracht zal worden vastgesteld;

de nota een hoog ambitieniveau heeft;

uit de effectrapportage voor tJtrecht Culturele hoofdstad van Europa blijK dat veel positieve

economische effecten venrvmht worden in relatÈ tot werkgelegenheid;

de provincie Utrecht zich medeverantwoordelijk voelt voor het behoud en ontwikkelen van

cultuur als kracht van de samenleving;

de provincie Utrecht een optimale bijdrage van cultuur aan de samenleving wil realiseren ;
de missie voor de konende vier jaar door het leggen van verbindingen lJtrecht cultureel

sterker wordt gemaald

C-onstaterendg dat .....;
o de Provincie Utrecht landelijk gezien, qua hoogte van subsidie per inwoner, een bescheiden

middenmoter is, dit in tegenstelling tot de hoge ambities is;
. dat het utrcchts model, vertEFnwoordiger van vele Ljtrechbe culturele instellingen ons heefr

gewezen op de negatieve effecten van het voorgengmen subsidiebeleíd op de hoge ambities

waardoor twee knelpunten in de infrasùuctuur ontsban ten aanzien van publieksbereik en
participatie en stagnering van de ontwikkeling van bestaandetfieaterinitiatieven die bijdragen

aan de noodzakel$k blentontwikkeling die gericht is op de toekomstige ambities.

vezoeK Provinciale Staten de subsidie voor de komende jaarschijf 2009 vast te stellen op €

2.561.600 te dekken uit het bestaande budget (€ 1.280.800), de verhoging van 50% uit het budget

Vrede van Utrecht / basisinfrastructuur (€ 6,t0.,f00)en de overige 50o/o (€ 6,+0.,+00) uit de post

onvoorzien 2009.

Vraagt Gedeputeerde Staten voor de komende jaarschijven met een voorstel te komen zodat deze
entra gelden beschikbaar kunnen worden gesteld.

en

Vraagt Gedeputeerde Sbten in overleg te treden met het utrechts modelom op basis van een
subsidie van 2,56 miljqen euro, met in achtneming van de adviezen van de commissie Staalte komen

,A*n subsidieverdeling die recht doet aan de ambities die ziin verwmrd in de nota cultuur is kacht.
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I en gaat over tot de orde van de dag.
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