Provinciale Staten
Zaaknummer: 84483
Vragen van het statenlid Inez Flameling en Ralph van Hertum (PvdA) ingevolge artikel
44 reglement van orde

AANHANGSEL
tot de notulen van de provinciale staten van Zeeland 2021 nummer 225.

Vragen ingevolge artikel 44 van het reglement van orde inzake de
cultuurbus:
(ingekomen: 5 augustus 2021)
Vragen aan gedeputeerde staten
1. Zijn Gedeputeerde Staten net als de PvdA
enthousiast over de cultuurbus? Graag een
toelichting

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 aanbieden van
busvervoer heeft er toe geleid dat er tot op
heden duizenden leerlingen naar Zeeuwse
en niet Zeeuwse culturele instellingen zijn
geweest.
2019 (oktober t/m december): 2.105
2020: 5.272
2021: tot nu toe 1.594, nog verwacht: 3.764
en meer
De vraag van de scholen overtreft het
budget, waaruit blijkt dat het aanbieden van
busvervoer een effectief instrument is om het
cultuurbezoek tijdens de schoolloopbaan te
stimuleren.

2.

De PvdA krijgt signalen dat het budget van
de cultuurbus niet voldoende is om alle ritten
voor de komende schooljaren te subsidiëren.
Zijn Gedeputeerde Staten bereid om
aanvullende financiële middelen beschikbaar
te stellen voor de cultuurbus? Graag een
toelichting

2.

3.

De cultuurbus is een vierjarig project. Zijn
Gedeputeerde Staten voornemens om de
cultuurbus langer te laten rijden dan deze
vier jaar en daarvoor passend budget bijeen
te
zoeken? Graag een toelichting
De PvdA weet dat andere doelgroepen ook
gebruik willen maken van de cultuurbus. Hoe
kijken Gedeputeerde Staten hier tegenaan?
Graag een toelichting

3.

De Cultuurbus is een succes. Educatie en
cultuur worden samengebracht. Hebben

5.

4.

5.

4.

Door corona is de uitvoering mogelijk
gebleven binnen budget, maar voor 2022
verwachten we dat de vraag weer zal stijgen
naar het niveau van 2020 (343 aanvragen
waar maximaal 200 ritten mogelijk zijn).
Het stimuleren van cultuurbezoek tijdens de
schoolloopbaan is nog altijd in lijn met
landelijk en provinciaal beleid. We hebben
dan ook de intentie dit najaar met
Cultuurkwadraat hierover in overleg te gaan.
Die afweging zal nog worden gemaakt.

Het busvervoer voor leerlingen naar culturele
instellingen wordt bekostigd uit het
cultuurbudget. Het is een vorm van
doelgroepen vervoer dat mogelijk navolging
kan vinden op andere beleidsterreinen vanuit
hun doelstellingen. Er zijn geen voornemens
om voor andere doelgroepen beleid te
verbreden.
Zie het antwoord bij vraag 4.

Vragen aan gedeputeerde staten
Gedeputeerde Staten ook nagedacht over
een natuur- en / of sportbus? Waarom wel /
niet?

Antwoorden van gedeputeerde staten

MIDDELBURG, 28 september 2021
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