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Agendapunt

06 Utfieringsprogramma weroril'entaazje Fryske kulturele
infrastruktuer
Culturele veld begeleiden naar het nieuwe denken

Korte titel amendement

Kennisgenomen hebbende van
- de mondelinge
toelichting op de opvatting van het College van GS over nieuw denken
inzake de organisatie en uitvoering van het kunst- en cultuurbeleid
Toelichting op het amendement:
De opvatting van het College van GS over 'het nieuwe denken' zal naar verwachting niet
meteen indalen binnen alle organisaties en instellingen die zich bezig houden met kunst en
cultuur. Voor het anders aanvliegen' zal tijd en ondersteuning nodig zijn.

De ondergetekende(n)
Overwegingen

stelt/stellen het volgende amendement voor
Schrappen uit overwegingen bij besluit:
Toevoegen aan overwegingen

bij besluit:

Besluit
Toevoegen aan besluit:
7. Het college van GS treft een voorziening om voor de duur van
twee jaar 'het veld' te begeleiden naar 'het nieuwe denken', zodat
initiatiefnemers, organisaties en instellingen op het gebied van
kunst en cultuur op een soepele manier, zonder tegen
beperkingen aan te lopen, kunnen meebewegen in 'het nieuwe
denken'.
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Agendapunt

06 Utfieringsprogramma
le infrastruktuer

Korte titel motie

Expliciete verbinding leggen in Frysk Bidbook tussen
Friese taal en kunst/cultuur

werodientaazje

Fryske kulture-

De Staten, in vergadering bijeen op 19 december 2018 gehoord hebbende de beraadslaging,
kennisgenomen hebbende van
Het voorstel Utwurking weroriïntaasje kulturele ynfrastruktuer
Het Uitvoeringsprogramma Kultuer oane Kime
Frysk Bidbook meertaligheid Fries
De memorie van Toelichting

Fryslán

overwegende dat
De Friese taal van groot belang is in de Friese kunst en cultuur
Kunst en cultuur meer omvat dan taal
Friese eigenheid niet alleen in taal zichtbaar zou moeten zijn
Onderliggende notities en in het bijzonder het Frysk bidbook meertaligheid
sterke mate van taligheid uitstraalt

Fries een

Verzoeken Gedeputeerde Staten bij de uitvoering van de ambities en plannen in het Frysk
bidbook meertaligheid Fries een expliciete verbinding te maken tussen Friese taal en kunst
en cultuur. Aan Provinciale Staten voor te leggen op welke wijze zij voornemens is dat te
doen, zodat recht wordt gedaan aan de Friese identiteit in bredere zin.
en gaan over tot de orde van de dag
Indiener(s)
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06 Utfieringsprogramma werorrientaazje Fryske kulturele infrastruktuer
Open staan voor zoveel mogelijk culturele en kunstzinnige verschijningsvormen

Korte titel motie

De Staten, in vergadering bijeen op 19 december 2018 gehoord hebbende de beraadslaging;
kennisgenomen hebbende van
het (itstel 1:1twurking werorrintaasje kulturele ynfrastruktuer
Kultuer oane Kime
uitvoeringsprogramma
Bidbook
Frysk
meertaligheid Fries
- de memorie van
Toelichting
overwegende dat
kunst en cultuur in Fryslán vele verschijningsvormen

Fryslán

kent

Verzoeken het College van GS een open opstelling te hebben en open te staan voor initiatieven en subsidieaanvragen van zo breed mogelijke verschijningsvormen, waaronder muziek, toneel, beeldende kunst, film, musea, festivals, taal, Friese sporten, klederdrachten,
levend erfgoed, dans, gebouwen, dorpsgezichten,
en gaan over tot de orde van de dag
Indiener(s)

50PLUS, Jan Waterlander
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06 Utfieringsprogramma
le infrastruktuer

Korte titel motie

Tussentijdse

werodientaazje

Fryske kulture-

begrotingswijziging

De Staten, in vergadering bijeen op 19 december 2018 gehoord hebbende de beraadslaging;
kennisgenomen hebbende van
Het voorstel Utwurking werori"intaasje kulturele ynfrastruktuer
Het Uitvoeringsprogramma Kultuer oan'e Kime

Fryslán

overwegende dat
niet vooraf goed in te schatten is wat de financiële gevolgen zijn van aangepast
beleid
'geld' volgt op 'beleid'
nieuw beleid niet is gericht op bezuinigen

Verzoeken het college van Gedeputeerde Staten tussentijds met een begrotingswijziging te
komen zodra het naar uitziet, dat voor de ambities en plannen uit bovenstaande notities,
meer financiële middelen nodig zijn dan voorzien.
en gaan over tot de orde van de dag
Indiener(s)

50 PLUS, Jan Waterlander
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06 Utfieringsprogramma weroriïentaazje Fryske kulturele infrastruktuer

Korte titel motie

Inzichtelijk maken afzonderlijke financiële bijdragen
overheden en markt

De Staten, in vergadering bijeen op 19 december 2018 gehoord hebbende de beraadslaging;
kennisgenomen hebbende van
- Het tjtstel -Utwurking werorrintaasje kulturele ynfrastruktuer Fryslán,
- Het Uitvoeringsprogramma Kultuer oane Kime,
- Frysk Bidbook meertaligheid Fries,
- We the North —regioprofiel,
constaterende dat
er nog geen financiële onderbouwing van de ambities en plannen is,
overwegende dat
- inzicht in afzonderlijke bijdragen van de diverse overheden en de markt zeer gewenst is,
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten in de Beleidsnota 2021-2024 inzichtelijk te
maken wat de afzonderlijke financiële bijdragen zijn voor de Friese culturele infrastructuur
en de daar onderliggende plannen door Rijk, de partners in Noordelijk verband, provincie
Fryslán, Friese gemeenten en de markt,
en gaan over tot de orde van de dag
Indiener(s)

50PLUS, Jan Waterlander

