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Jo kenmerk fragen fan 15 febrewaris 2016
Taheakke

Giet oer : Antwurden op fragen oer burokrasy by Kulturele Haadstêd 2018

Achte Steateleden,

Jo skriftlike fragen op grûn fan artikel 39 fan it Reglement van Orde, ynkommen op 15 febre
waris 2016, beântwurdzje wy as folget.

Fraach 1:
Kloppet It dat ferskate organisaasjes op hiele koarte termyn dikilikens hawwe wolle oer de
finânsjes oer harren yntsjinne projekt?

Antwurd fraach 1:
Ja, dit kloppet.

Fraach 2:
Kloppet It dat, as dy dCidlikens i)tbliuwt, guon organisaasjes de handoek yn ‘e ring smite?

Antwurd fraach 2:
Fan dizze lûden binne wy net op e hichte.
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Fraach 3:
Beseft It Kolleezje dat It jaan fan di’dlikens nedich is foar It rûnkrjen fan de begruttingen fan
de organisaasjes (om ek oare fûnsen te winnen)? -[—-1

Antwurd fraach 3:
CII)Ja, wy witte dat dit wichtich is foar de organisaasjes.

.

Fraach 4:
Sa ja, wat docht It Kolleezje om de inisjatyfnimmers belutsen te hâlden en de organisaasje
fan KH2018 efter de broek te sitten om op koarte termyn dûdlikens tejaan? •

Antwurd fraach 4:
Mei de stifting KH2018 is rûnom de planning ôfpraat, dat 35% fan de projekten kontraktearre
wurdt yn it earste fearnsjier fan 2016, 50% yn ittredde fearnsjier fan 2016 en wat oerbliuwt
yn 2017. En dat ferrint neffens plan.

Fraach 5:
Krityk fan organisaasjes is ek, dat der in soad burokrasy nedich is foar Ir, projekt om grien
Ijocht te knjeii. Kloppet dy krityk en wat docht it kolleezje dêroan?

Antwurd fraach 5:
It kloppet dat de organisaasje fan KH2018 in soad witte wol oer hoe oft de projektlieders tin
ke harren projekt ût te fieren, sawol yn de operaasje, finansjeel as nei t publyk ta.
De folsleine produksje fan KH2O1 8 is fan in oarder fan grutte, dat dit sekuer en goed dien
wurde moat.
Hoewol’t de ferantwurdlikens foar u.o. de iitfiering fan it bidbook by de Stifting KH2018 del
lein is, geane wy yn oerlis mei de stifting nei, hoe oft de kommunikaasje mei de yntsjnners
fan projekten noch ferbettere wurde kin.

Mei achtinge,

Steaten fan Fryslân,De[

J

den Berg, sekretaris
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