
 
Begrotingswijziging Provinciale Staten 

Behandeling bij 2e berap 2020 
 

 

 
Programma: 5 Mienskip 
Onderwerp :  V B 34 Bestedingsritme Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen 
 

 

 
Toelichting: 
Binnen de Beleidsbrief CTOS Mei hert, holle en hannen spelen veel diverse onderwerpen.  
 
Eén daarvan is het stimuleren van talentontwikkeling door projecten van jonge makers op het 
gebied van beeldende kunst, film, theater, dans en muziek te ondersteunen. Vanwege de 
corona zijn het afgelopen half jaar vrijwel alle culturele voorstellingen gecanceld. Inmiddels 
pakt de sector de draad weer op, binnen de beperkingen van de 1,5 meter economie. Veel 
activiteiten zijn verplaatst naar volgend jaar. In 2021 verwachten wij hier extra inzet op te 
kunnen doen. Met deze begrotingswijziging wordt de € 155.000 die we in 2020 hadden willen 
inzetten voor talentontwikkeling overgezet naar 2021. 
 
Een andere onderwerp betreft Taal en in het bijzonder de curriculumherziening. Via de 
Bestuursafspraak Friese Taal en Kultuer (BFTK) hebben we voor deze herziening € 333.000 
van het Rijk ontvangen. Vanwege een grotere omvang van dat traject als oorspronkelijk 
voorzien, duurde de ontwikkelfase langer en moest er opnieuw worden aanbesteed 
(Provinciale Staten zijn hierover met brieven 01678466 en 01747782 geïnformeerd). Met 
deze begrotingswijziging worden de rijksmiddelen die we in 2020 hadden willen inzetten voor 
de curriculumherziening overgezet naar 2021 ten behoeve van de realisatiefase van de 
nieuwe kerndoelen Frysk. Omdat per 2021 de nieuwe notaperiode start, stellen we tevens 
voor dit bedrag niet meer te koppelen aan de oude Beleidsbrief CTOS, maar apart in de 
begroting op te nemen. Dit vergemakkelijkt het inzicht in de besteding van de rijksbijdrage. 
 

 

Voorstel: 
Volgens onderstaande tabel het bestedingsritme van het budget Beleidsbrief CTOS Mei hert, 
holle en hannen met € 488.000 aan te passen. De wijziging verloopt budgettair neutraal via 
de reserve tijdelijke budgetten. Daarnaast de Rijksbijdrage voor de curriculumherziening los 
te koppelen van de Beleidsbrief CTOS en als aparte bron in de begroting op te nemen. 
 

 
Exploitatie 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

5 Mienskip -488.000 488.000    

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 488.000    

 

 Totaal lasten 0 488.000    

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

0  
 

488.000 

   

 Totaal baten 0 488.000    

 
  



Reserves 

Progr. Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024 

Lasten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Beschikking over reserve 

  
 

488.000 

   

 Totaal lasten  488.000    

Baten 

 Reserve tijdelijke 
budgetten 
Vorming van reserve 

 
 

488.000 

    

 Totaal baten 488.000     

 
  




