’s-Hertogenbosch, 19 september 2017

Onderwerp: verzoek interpellatie
Geachte voorzitter van Provinciale Staten
Graag vragen wij een interpellatiedebat aan voor de vergadering van Provinciale Staten van 22
september 2017 over het volgende onderwerp: allocatie middelen symfonische muziekvoorziening
middels Philharmonie Zuid-Nederland.
Toelichting
De Statenfractie van CDA Brabant en GroenLinks wensen een interpellatiedebat te voeren over het ons inziens - onrechtmatige besluit van Gedeputeerde Staten tot inzet van een half miljoen van de in
begrotingswijziging 101/16 gereserveerde middelen voor de Philharmonie Zuid-Nederland voor de
bredere symfonische muziekvoorziening, zoals bekend is gemaakt aan Provinciale Staten via de
Statenmededeling van 11 juli 2017 en via het persbericht van 13 juli jl. waarin Gedeputeerde Staten
bekend maakte dat de Philharmonie Zuid-Nederland een jaarlijkse subsidie van 1,5 miljoen euro krijgt
voor 2018 en 2019. De overige 0,5 miljoen per jaar, die PS volgens GS al zou hebben bestemd voor
symfonische muziek, wordt geïnvesteerd in een meer evenwichtige, gevarieerde en stevige
voorziening die past bij het Brabantse profiel.
Ons is na de behandeling in de themavergadering gebleken dat Gedeputeerde Staten het mandaat
om dit besluit te nemen achteraf via de Burap en Begroting 2018 willen gaan verruimen. Op dit
moment en ten tijde van het GS-besluit en het persbericht heeft Gedeputeerde Staten geen mandaat
van Provinciale Staten.
Bovendien heeft de gedeputeerde tijdens behandeling in de themavergadering geen antwoord kunnen
geven op de vraag hoe de 0,5 mln jaarlijks zal worden besteed. De gedeputeerde heeft gesteld dat
daar nu beleid op gemaakt gaat worden. Dit strookt niet met het principe eerst beleid dan geld.
Door deze gang van zaken omzeilt Gedeputeerde Staten zowel het inhoudelijke als het procedurele
debat met Provinciale Staten. Het CDA vraagt met spoed aan tekst en uitleg van het College:
1. Waarom heeft u gekozen voor een voor Provinciale Staten dergelijk onduidelijk proces waarin
u eerst het mandaat vraagt voor twee miljoen per jaar en hier vervolgens per GS-besluit op
terugkomt?
2. Waarom heeft u zonder mandaat van Provinciale Staten het besluit genomen om 0.5 miljoen
euro van de Philharmonie Zuid-Nederland te benutten voor andere symfonische initiatieven?
3. Waarom volgt u in dit dossier niet uw eigen principe ‘eerst beleid, dan geld’ en komt u niet met
duidelijke plannen voor de 0.5 miljoen vrijgemaakte euros?
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