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Onderwerp : Beandering skriftlike fragen oer Help Pake en Beppe de fakânsje troch

Achte hear Posthumus,

Jo skriftlike fragen fragen op grûn fan artikel 39 van het Reglement van Orde, ynkaam op 2
maart 2015, beântwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
Kloppet iis ynformaasje dat de jierlikse finansjele bydrage fan de Provinsje Fryslân foar “Help
Pake en Beppe de fakânsje troch yn’e kllf stiet?

Antwurd fraach 1:
Oan it begjin fan dizze kultuerperioade (2013) hat PS besletten y.f.m. besunigings om foar
de aktiviteit “Pake en Beppe” gjin bydrage mear te jaan, sjoen de regeling cultuurparicipatie
fan it Ryk ophâlde. De Provinsje hat derfoar keazen om de aktiviteiten dy’t hjirûnder foelen
net autonoom op te fangen. Nei it ophâlden fan de regeling foar kultueredukaasje hat it Ryk
ynset op Cultuureduatie met Kwaliteit. It projekt Pake en Beppe pastte net binnen dizze
regeling.

Fraach 2: As dat sa is, wat is dan neffens DS krekt de reden om dêrmei op te hâlden?

Antwurd vraag 2:
Sjoch it antwurd fan fraach 1.
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Fraach 3: Om wat foarjildbedrach giet It alle jierren en üt hokker budzjet of regeling wurdt It

_____

betelle?

Antwurd fraach 3:
Foar 2013: € 15.000,- provinsjale bydrage fia de regeling cultuurparticipatie fan it Ryk
Yn 2013: € 10.000,- provinsjale bydrage y.f.m mei de juridyske ferplichting foar subsyd

zjeôfbou en it yn de merk setten fan de aktiviteit
Yn 2014: €0,- De museumfederaasje hat it i’it de eigen reserves betelle
Yn 2015: €0,- It fjild hat sels aktiviteiten organisearre ûnder de titel Pake en Beppe

Fraach 4: As fraach 1 mei ‘Ja’ beândere wurdt, binne DS dan ree te sykjen nei alternative
subsydzjes by de Provinse sadat dizze aktiviteit ek yn de takomst trochgean kin?

Antwurd fraach 4:
Binnen de Provinsje binne op dit stuit gun regelingen wer dizze aktiviteit ût betelle wurde kin.
Derneist hat de Provinsje by de Museumfederaasje oanjûn dat hja in care aktiviteit ût harren
produktplan mochten ynwikselje fear Pake en Beppe. Hjir hat de museumfederaasje gun
gebrûk fan makke.

Hoogachtend,

Staten van Fryslân,Gedel
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