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Over het algemeen staan de fracties positief t.o.v. een steunfonds voor de cultuur en erfgoedsector. 
 
Er worden echter ook kritische kanttekeningen gemaakt: 
- Verschillende fracties begrijpen niet waarom er wel een steunfonds voor C&E wordt opgetuigd, maar niet 
voor andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de horeca. 
GS geven aan dat er nauw samengewerkt wordt met het Rijk en de gemeenten, maar dat de provincie een 
(wettelijke) taak heeft t.o.v. de cultuur- en erfgoedsector. En het is niet zo dat de provincie alleen maar deze 
sector steunt; ook in andere portefeuilles wordt hard gewerkt om te ondersteunen waar mogelijk is. 
 
- Er wordt door een aantal fracties benadrukt dat commitment van de gemeenten een noodzakelijke 
voorwaarde is, de provincie is geen ‘flappentap’. 
GS geven aan dat het inderdaad een voorwaarde voor steun is dat aanvragers laten zien dat ze àlles geprobeerd 
hebben om overeind te blijven. En ja, commitment van gemeenten is daarbij ook cruciaal. Daarom is er ook 
regelmatig overleg met alle 26 wethouders cultuur. 
 
- Verschillende fracties zijn kritisch over de uitgangspunten, deze zijn nog veel te globaal en daarmee niet 
onderscheidend genoeg om keuzes te kunnen maken, wat toch echt nodig zal zijn. 
GS geven aan dat deze uitgangspunten de komende weken verder worden uitgewerkt tot scherpe criteria. Na 
doorvragen van een aantal fracties zegt gedeputeerde Van Muilekom het volgende toe: 
o Voorafgaand aan de Statenvergadering van 15 juli komen GS met een aanvullend memo met de actuele 
stand van zaken, verdere uitwerking uitgangspunten en specifiek de uitwerking van de voucherregeling voor 
‘kleine’ aanvragen; 
o In september informeren GS in de commissie BEM de Staten over de uitgewerkte uitgangspunten tot 
criteria, waarna er ruimte is voor beraadslaging. 
 
Een meerderheid van de fracties geven aan dat wat hen betreft een ‘klein’ debat voldoende is in de 
Statenvergadering, een paar fracties pleiten voor een ‘normaal’ debat. De commissievoorzitter zegt toe dit mee te 
nemen in haar advisering richting presidium voor wat betreft de agendering in PS.. 
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