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AANHANGSEL

tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2020 nummer 224.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake
Cultuurbus:
(ingekomen: 6 augustus 2021)

statenstukken

Vragen aan gedeputeerde staten
1. Waarom is er voor gekozen om subsidie voor
busvervoer via een stichting te laten verlopen
en waarom kunnen scholen niet rechtstreeks
geld aanvragen bij de Provincie?

Antwoorden van gedeputeerde staten
1. De uitgangspunten voor de Zeeuwse aanpak
zijn gebaseerd op OCW beleid voor het
stimuleren van cultuurbezoek tijdens de
schoolloopbaan. Het dient vooral
pragmatisch en praktisch te zijn:
direct aansluiten op het rijksbeleid met
aanvullende, breed toepasbare faciliteiten,
simpele voorwaarden en goede service.
De Provincie Zeeland heeft Cultuurkwadraat
gevraagd met een projectplan te komen,
nadat er in 2018 extra middelen voor het
actief stimuleren van cultuurbezoek door
leerlingen in Primair Onderwijs en onderbouw
Voortgezet Onderwijs vrijgemaakt waren.
Om zoveel mogelijk ritten mogelijk te maken
is in de pilotperiode in 2018 gewerkt aan het
huidige systeem met een goed toegankelijk
reserveringssysteem; betrouwbaar en
eenvoudig voor de school, voor de
vervoersmaatschappij en voor de
budgethouder.
De scholen vragen geen subsidie aan, maar
reserveren een busrit. Het zou minder
efficiënt en duurder zijn wanneer scholen
eerst een subsidie bij de provincie aan
moeten vragen om vervolgens ieder
afzonderlijk afspraken met een vervoerder te
maken. Dat kost meer tijd, meer geld en
meer inspanningen van alle betrokkenen.
Via het reserveringssysteem met culturele
kaart* op www.cultuurkwadraat.nl kunnen
scholen gemakkelijk een aanvraag indienen
voor een busrit. De volgende afspraken
liggen ten grondslag aan
het reserveringssysteem:
- Contractafspraken met vervoerder AMZ,
Borssele in Zeeland.
- Vervoer in Zeeland voor scholen kosteloos.
Een eigen bijdrage van 50 % scholen voor
cultuurbezoek buiten Zeeland.
- Maximaal 55 personen per bus (inclusief
begeleiders).
- Minimaal 1 begeleider op 15 leerlingen.
*Op de website van Cultuurkwadraat is een

Vragen aan gedeputeerde staten

2.

Hoeveel ritten zijn er i.h.k.v. de cultuurbus
uitgevoerd in de jaren 2019, 2020 en tot en
met nu toe in 2021? (Graag beantwoording
uitsplitsen per jaar.)

Antwoorden van gedeputeerde staten
culturele kaart te vinden die fungeert als
informatie- en inspiratiebron voor scholen:
- digitaal portaal tot voor Zeeuwse scholen
interessant Zeeuws cultuuraanbod,
aangevuld met aanbod van buiten de regio.
Aanbod van Zeeuwse musea en Erfgoed
Zeeland, instellingen als ZB Planbureau,
CBK Zeeland, Zeeland Theaters, Zeeuwse
Concertzaal, filmhuizen en andere relevante
podia.
2.

2019: 135 busritten. Dit betreft periode
oktober t/m december, vanwege de start van
De Cultuurbus in schooljaar 2019-2020.
2020: 343 aangevraagd, 174 uitgevoerd, 91
in de wacht, 78 geannuleerd (ivm corona).
2021
uitgevoerd tot 01-09: 56
gepland vanaf 01-09 tot 31-12: 129.
Tot 31-09-2021 kunnen scholen nog
busritten aanvragen. Naar verwachting zullen
er minimaal 200 busritten in 2021 (ondanks
corona) worden uitgevoerd.

3.

Hoeveel ritten in 2019, 2020 en 2021 zijn
naar een bestemming gegaan buiten
Zeeland?
(Graag beantwoording uitsplitsen per jaar.)

3.

2019: 3 ritten naar 2 verschillende
bestemmingen: In Flanders Fields (Ieper) en
Kunsthal (Rotterdam)
2020: 5 ritten naar 4 verschillende
bestemmingen: Stedelijk Museum
Amsterdam, Naturalis (Leiden), Kunsthal
(Rotterdam), Nederlands Drukkerijmuseum
(Etten-Leur)
2021 tot nu toe: 3 ritten met 3 verschillende
bestemmingen: Naturalis (Leiden), Kunsthal
(Rotterdam), Natuurpodium Bergen op
Zoom

4.

Wie bepaalt welke musea, theaters,
bioscopen, concertzalen en andere culturele
instellingen bezocht worden?

4.

De scholen bepalen dat zelf. Zij kunnen
ervoor kiezen een arrangement af te nemen
bij een van de drie cultuureducatie centra in
Zeeland maar kunnen er ook voor kiezen om
zelf een losse activiteit te organiseren.

5.

Wat zijn de criteria om deze subsidie te
krijgen?
Welk percentage van de verstrekte subsidie
ging er in de genoemde jaren op aan de
gemeenkosten, “overhead”, van de stichting?
(Graag beantwoording uitsplitsen per jaar.)
Zijn GS het met de FVD-fractie eens dat het
vreemd is dat, terwijl er in 2020 en tot en met

5.

Zie antwoord bij 1.

6.

Op basis van de begroting 17,5 %. De
subsidie heeft een looptijd van 3 jaar, de
financiële verantwoording volgt achteraf.

7.

Zoals bij vraag 1 al aangegeven voert
Cultuurkwadraat dit uit op initiatief van de
Provincie Zeeland.

6.

7.
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nu toe in 2021 minder ritten zijn uitgevoerd,
de stichting Cultuurkwadraat toch aangeeft
dat het subsidiebedrag niet toereikend is?

8.

En waar is het geld dan aan gespendeerd als
het niet is uitgegeven aan busvervoer van
scholieren naar culturele instellingen?

Antwoorden van gedeputeerde staten
In aanvang was duidelijk dat met de subsidie
maximaal 200 ritten per jaar bekostigd
kunnen worden. De vraag van de scholen
overtreft de verwachting en budgettaire
ruimte. Uit de beantwoording van vraag 2
blijkt dat er zelfs in coronajaren nog meer
dan het minimaal opgenomen aantal ritten in
de beschikking is uitgevoerd.
Naar aanleiding van de toename in de vraag
waren er verkennende gesprekken over
mogelijk ophogen van de subsidie om te
voldoen aan de stijgende vraag. Dit is nog
niet opgevolgd door een daadwerkelijke
aanvraag omdat door uitval door corona niet
alle busritten uitgevoerd konden worden en
men daardoor tot op heden uitkwam met het
budget.
De verwachting is dat voor 2022 de vraag
ook de ruimte weer overtreft en daarom zal
dit najaar opnieuw het gesprek gevoerd
worden over een extra aanvraag.
8.

Alle middelen vanuit de subsidie worden
ingezet om conform de prestatie afspraken in
de beschikking (zie bijlage) uit te voeren.

MIDDELBURG, 28 september 2021
Namens fractie: Forum voor Democratie
Martin Bos en Fred Walraven
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