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Motie ‘Cultuurbus’
VAN DE LEDEN RALPH VAN HERTUM, MARIANNE REINDERS-STIJNMAN, MAAIKE
WALRAVEN, JAN HENK VERBURG, TREES JANSSENS, GER VAN UNEN, TON VERAART EN
WILLEM WILLEMSE
Ontvangen 10 november 2021

Provinciale Staten van Zeeland in vergadering bijeen op donderdag 11 en vrijdag 12 november
2021
Constaterende dat:



De cultuurbus leerlingen van Zeeuwse basis- en middelbare scholieren naar culturele
instellingen brengt.



In 2019 (oktober tot en met december) 135 busritten zijn uitgevoerd. In 2020 174 ritten zijn
uitgevoerd en 91 tijdelijk zijn uitgesteld. In 2021, ondanks Corona, ongeveer 180 ritten zijn of
worden uitgevoerd.



De cultuurbusregeling voor 4 jaar geldt en per jaar € 80.000 kost voor de provincie.

Overwegende dat:



Het ministerie van OCW met het Nationaal Onderwijs Programma € 8,5 miljard beschikbaar
heeft gesteld om door corona opgelopen achterstanden weg te werken.



Dat cultuureducatie onmisbaar en bewezen effectief is voor brede ontwikkeling van leerlingen,
dus bijvoorbeeld ook om achterstanden op creatief en sociaal-emotioneel vlak weg te werken.



We in afwachting zijn van een nieuwe kabinetsperiode en daaruit voortvloeiend beleid.



De cultuurbusregeling af dreigt te lopen in 2023 of wanneer het budget is opgemaakt.



Er een toezegging is gedaan op 17 december 2019 dat ‘mocht gaandeweg het project blijken
dat het beschikbare budget ontoereikend is, dat college dan aan PS met voorstellen komt om
extra middelen beschikbaar te stellen’.



Het wenselijk is om kinderen van hun school naar bijvoorbeeld het Watersnoodmuseum, het
Bevrijdingsmuseum of het Industrieel Museum te vervoeren.



Vanuit alle delen van Zeeland volop gebruik wordt gemaakt van de cultuurbus.

Roepen Gedeputeerde Staten op om:



Onderzoek te doen naar het verlengen van de Cultuurbusregeling.



Slimme verbindingen te leggen met andere regelingen als NOP.
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Bij een positieve uitkomst een voorstel te doen voor de toekomstige financiering bij de
Voorjaarsnota 2022.

En gaan over tot de orde van de dag.
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