
 

 

 
 
 
 

 
 

Vergadering Provinciale Staten op 3 juli 2019 
 
 

Motie (art. 33 Reglement van Orde) 

 

 
 
 

 
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 5 juni 2019 
 
Constaterende dat: 

- De decentralisatie van taken in het sociaal domein in vele Gelderse gemeenten tot (grote) 
tekorten leidt; 

- Gemeenten zich hierdoor genoodzaakt zien te bezuinigen op andere gemeentelijke taken, 
waaronder sport, kunst en cultuur;  

- GS bij de uitvoering van haar beleid ten aanzien van sport, kunst en cultuur afhankelijk is van 
gemeenten en uitgaat van evenwichtige cofinanciering; 

 
Overwegende dat: 

- De Provincie grote waarde hecht aan een bloeiend sport- en cultuurklimaat;  
- Het evenwicht in de financiering van sport- en cultuurprojecten zal kunnen verschuiven naar een 

grotere bijdrage vanuit de Provincie 
- Dit uitgelegd kan worden als lacunebeleid (de Provincie springt bij op terreinen waar gemeenten 

de bijdrage terugschroeven ten gevolge van Rijksbeleid) 
- Er daardoor minder projecten te realiseren zullen zijn dan door de Provincie geambieerd.  
- Structureel betalen voor lacunebeleid voor andere overheden niet de bedoeling is van het 

provinciaal bestuur 
 
Spreken hun zorg uit over de consequenties voor provinciaal beleid van gemeentelijke keuzes door 
tekorten op gedecentraliseerde taken in het sociaal domein. En verzoeken Gedeputeerde Staten: 

- Een inschatting te maken van de omvang van de verschuiving van financiële bijdrage aan sport- 
en cultuurprojecten (verschil tussen geambieerde projecten en realiseerbare projecten bij 
teruglopende bijdrage door gemeenten) en daar (ruim) voor de begroting 2020 per statenbrief 
inzicht in te geven; 

- In deze Statenbrief aan te geven wat er wordt gedaan om de ambitie op het terrein van kunst, 
cultuur en sport te realiseren, ook bij een verminderde bijdrage door gemeenten en daarbij 
creatieve alternatieven voor het realiseren van de Gelderse doelen, waaronder een Haagse 
lobby, in overweging te nemen.  

 
 
 
En gaan over tot de orde van de dag. 
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