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Onderwerp

Datum

Schriftelijke vragen Statenfractie PVV

3 november 2015
Ons kenmerk

C2178398/3875055
Uw kenmerk

Geachte heer Bakker,

Contactpersoon

M.M. (Monique) Claassen -

Bij brief van 7 oktober 2015, ingekomen op 8 oktober 2015, heeft u namens de
PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.
Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

1. Klopt de inhoud van het artikel in het Brabants Dagblad?

Dooijenburg
Telefoon

(073) 681 28 88
Email

mclaassen@brabant.nl
Bijlage(n)

Antwoord: De inhoud van het artikel van 3 oktober 2015 ‘Provincie wil
Brabantse cultuur steviger steunen’ klopt. De journalist belicht een deel van het
concept-uitvoeringsprogramma dat GS op 1 oktober aan Provinciale Staten
hebben aangereikt.

2. Waarom moeten Provinciale Staten een nieuwe meerjarenvisie van het
college van Gedeputeerde Staten uit de media vernemen, in plaats van hier
vooraf over geïnformeerd te worden? Deelt u dan de mening van de PVV dat het
bestuurlijk onbehoorlijk is dat Provinciale Staten dit soort zaken uit de krant moet
vernemen?
Antwoord: Het College heef het concept-uitvoeringsprogramma samen met de
bijbehorende begrotingswijziging conform de afgesproken werkwijze op
woensdag 30 september aan de griffie aangeboden voor behandeling in
Provinciale Staten. De betreffende documenten zijn vervolgens op donderdag
1 oktober door de griffie via uw informatiesysteem SIS aan u aangeboden,
voorafgaand aan de betreffende perspublicatie.
Het College informeert de pers wekelijks over genomen besluiten. Het College
deelt uw mening dat sprake is van onbehoorlijk bestuur dan ook niet.

3. In dit artikel wordt gesproken over het “administratief makkelijker maken”
voor culturele instellingen die ook reeds een rijkssubsidie ontvangen.
 Is het college net als de PVV van mening dat er een volstrekt verkeerd
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi




signaal uitgaat van het pamperen en in de watten leggen van
organisaties die sowieso al meervoudig aan het subsidie-infuus hangen?
Bent u net als de PVV van mening dat u hiermee subsidiestapelen
beloont, in plaats van de organisaties steunen die hun best doen om zo
weinig mogelijk afhankelijk te zijn van publieke subsidiegelden?
Bent u net als de PVV van mening dat er juist minder bureaucratie zou
moeten zijn voor organisaties die zelf hun broek ophouden in plaats van
de subsidiesponzen? Zo nee, waarom niet?.
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Antwoord: Het College herkent zich niet in de door u gehanteerde
beeldspraken. Een aantrekkelijk cultureel klimaat is belangrijk voor een
welvarend en levendig Brabant en om dat te realiseren, zoeken we naar
samenwerkingspartners én proberen we de inspanningen van eenieder zo
effectief mogelijk te organiseren. Het handelen van een overheid vereist een
bepaalde mate van bureaucratie, maar we willen deze voor iedereen zoveel
mogelijk beperken.

4. Volgens het openbaar CV van gedeputeerde Swinkels is hij als nevenactiviteit
actief tekstschrijver (muziek)theater. Is het college net als de PVV van mening dat
deze nevenactiviteit in combinatie met de gepresenteerde plannen voor de
komende jaren van extra geld naar met name theater- en muziekgezelschappen,
festivals en beeldende kunstinstellingen (de schijn van) mogelijke
belangenverstrengeling met zich meedraagt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Het College staat voor de integriteit en kwaliteit van haar
leden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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