Stukjes tekst uit de verkiezingsprogramma’s van de Provenciale Staten 2019
Groen Links:
CULTUUR EN LANDSCHAP WAAR IEDEREEN VAN KAN GENIETEN Kunst,
cultuur, landschapselementen en cultureel erfgoed verrassen en ontroeren ons. Ze
bepalen de identiteit van onze provincie. Dit maakt dat je van Utrecht kunt houden.
Cultuur vormt de creatieve tegenhanger van verruwing en doorgeslagen
rendementsdenken. GroenLinks wil dat iedereen kan genieten van landschap, kunst,
cultuur en inspirerende evenementen. We willen vooral ook jongeren hierin
meenemen. Alle jongeren maken kennis met kunst Het is belangrijk dat kinderen en
jongeren vroeg met kunst en cultuur vertrouwd kunnen worden. De provincie
garandeert kunsteducatie voor het primair onderwijs. GroenLinks heeft ervoor gezorgd
dat ook op scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
cultuureducatie wordt gegeven en dat er meer gemeenten deelnemen aan het
Jeugdcultuurfonds. We hebben er ook voor gezorgd dat de provincie nog altijd
investeert in regionale culturele evenementen en festivals, waarin met name kinderen
al op jonge leeftijd kennismaken met kunst en cultuur. Dat willen we zo houden. In de
komende periode willen we extra budget voor cultuureducatie in het onderwijs,
investeren in het Jeugdcultuurfonds, de Kunstbende en festivals met een
cultuureducatieprogramma. Voor culturele instellingen die werken aan kunsteducatie
en -participatie, zoals jeugdtheater, muziekscholen en het bibliotheeknetwerk moet
ondersteuning blijven. Kunst Centraal zorgt hierbij voor de aansluiting met het primair
en voortgezet onderwijs. Een vitaal cultureel netwerk in de hele provincie Kunst en
cultuur spelen een rol in maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, participatie,
democratisering en inclusie. Daarom is het nodig dat je overal toegang kunt hebben tot
cultuur. Ook in de wat kleinere gemeenten. GroenLinks wil dat het regionale aanbod
van cultuurhuizen, bibliotheken en culturele activiteiten vitaal blijft en dat de
provincie hiervoor nog meer gaat samenwerken met gemeenten. Ook willen we via de
bibliotheken bijdragen aan taalontwikkeling (ook om laaggeletterdheid aan te pakken)
en vergroting van digitale vaardigheden. Het netwerk van cultuurhuizen kan volgens
ons beter. We willen Cultuurpacts sluiten om ervoor te zorgen dat de activiteiten van
gemeenten en provincie elkaar versterken. GroenLinks wil budget vrijmaken voor
kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten.
VVD:
Opleidingen Een gezonde economie biedt voldoende banen, werk voor iedereen die
dat wil en kan. Met goed onderwijs versterken we de economische groei, en kunnen
we inspelen op snel veranderende vragen van de arbeidsmarkt. Onze beroepen
veranderen immers door de technologische veranderingen zoals robotisering en
digitalisering. De rol van het onderwijs wordt daardoor steeds groter. Teveel jongeren
volgen nu nog een opleiding waar geen vraag naar is op de (toekomstige)
arbeidsmarkt. Met de vergrijzing van de samenleving (relatief meer ouderen en minder
jongeren) moeten we extra zorgvuldig omgaan met onze talenten. Opleidingen moeten
leiden naar werk en nieuwe kansen. In de provincie staan nog te veel mensen langs de
kant, terwijl er juist veel banen zijn. Deze mismatch tussen vraag- en aanbod vraagt
om een gemeentelijke aanpak, waarvoor de provincie de randvoorwaarden kan
organiseren. Denk 17 daarbij aan het stimuleren van bedrijvigheid, en het helpen
starten van samenwerking tussen scholen en universiteiten en (leer)bedrijven. En wat
ons betreft gaat de provincie innovatie in het onderwijs stimuleren door samen met
bedrijven, MBO-scholen, gemeenten en het Rijk via Regionaal Investeringsfond (RIF)

projecten te (co)financieren. De provincie moet daarmee bijdragen aan een betere
aansluiting van onderwijs en de arbeidsmarkt. Op alle niveaus, want voor de VVD telt
iedereen, van (V)MBO tot universiteit. Maakindustrie Meer en meer bedrijven halen
hun productie weer terug naar Nederland. De industriële werkgelegenheid zoals die er
vroeger was, zal echter niet op die schaal terugkeren. Maar door innovatie worden
productieprocessen in de industrie schoner, en kunnen daardoor in of bij de
woonomgeving een plek krijgen. Wat de VVD betreft, hebben we daar ruimte voor. Er
moet hier immers niet alleen ruimte zijn voor mensen die slim zijn in denken, er moet
ook ruimte zijn voor mensen die slim zijn in maken, in doen. De VVD wil dat
inwoners ook financieel merken dat het economisch beter gaat. Door verdergaande
flexibilisering en digitalisering van de economie is veel ten goede veranderd. Dit heeft
als consequentie dat vertrouwde banen en zekerheden zijn verdwenen. Het liberale
uitgangspunt van de VVD is dat mensen zelf verantwoordelijk zijn om in te spelen op
veranderingen. Bijvoorbeeld door je om te scholen, van baan te veranderen, of tijdig te
gaan sparen. Ondernemers zorgen voor banen, niet de overheid. De overheid moet het
ondernemerschap wel bevorderen. De provincie kan hieraan bijdragen door bestaand
beleid aan te passen, onderwijsorganisaties en (leer)bedrijven met elkaar in contact te
brengen, ruimte te bieden aan nieuwe werkgelegenheid, en open te staan voor andere
vormen van wonen en werken.
ChristenUnie:
Kunst en cultuur
Mensen zijn creatieve wezens. God, onze Schepper heeft ons creatieve talenten
gegeven waar we van genieten. Kunst en cultuur horen bij ons menszijn en zijn
waardevol voor een open en bloeiende samenleving. Bibliotheken, concertzalen,
musea en toneelhuizen; het zijn plekken waar mensen graag zijn. Kunst kan het leven
mooier maken, mensen bij elkaar brengen en een nieuwe kijk ergens op geven, zowel
in het mooie als in het lijden. Onze cultuur kent een rijke geschiedenis en is een
belangrijk onderdeel van wie wij zijn. Kunst en cultuur zijn daarmee echt van en voor
de samenleving. Een goed cultureel klimaat verhoogt ook de kwaliteit van de
leefomgeving en zorgt het voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De overheid kan
een rol vervullen als subsidieverstrekker, opdrachtgever en beschermer van ons
culturele klimaat en erfgoed.
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met kunst en cultuur in
aanraking komen. Door beoefening van amateurkunsten ontdekken en ontwikkelen zij
hun creatieve talenten. Cultuur is een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling en
verdient een plek in het onderwijs. Het is belangrijk dat er voor kinderen en jongeren
een toegankelijk aanbod van kunst en cultuur is.
De provincie heeft een taak te vervullen als subsidieverstrekker, opdrachtgever en
beschermer van ons culturele klimaat en erfgoed. De ChristenUnie is van mening dat
economische verdienmodellen hierin ondergeschikt zijn aan het belang van het op
duurzame wijze behouden van ons cultureel erfgoed voor toekomstige generaties.
Partij voor de Dieren:
Kunst, cultuur, reflectie Een samenleving gedijt het beste als er volop ruimte is voor
tegenmacht, kritische geluiden en reflectie. Dikwijls nemen media en kunst deze taak
op zich. Cultuur zorgt bovendien voor een immateriële verrijking van het leven en
biedt inspiratie. De Partij voor de Dieren vindt aandacht en middelen voor regionale
media en kunst dan ook essentieel. Denk hierbij aan zaken zoals monumentenzorg, de
bibliotheek, orkesten, poppodia, ateliers, musea, tentoonstellingsruimten en

muziekeducatie. Wij zijn tegen bezuinigingen op kunst en cultuur en vóór een kunsten cultuursector die daadwerkelijk van, voor en door álle inwoners van de provincie is.
• De provincie moet ruim middelen vrijmaken voor regionale kunst, cultuur en media.
• De provincie ondersteunt, waar mogelijk, de culturele diversiteit van de regionale
kunst- en cultuursector op het gebied van programma, publiek, personeel en partners.
Welzijn van mens en dier staat centraal
Het meten van ons welzijn in geld is een te eenzijdig economisch uitgangspunt, waarin
criteria als geluk, duurzaamheid, leefbaarheid en houdbaarheid niet of onvoldoende tot
uitdrukking komen. Geld regeert; alles wat werkelijk waarde heeft, wordt hieraan
ondergeschikt gemaakt. Dieren en natuur zijn verworden tot een product met een prijs.
De Partij voor de Dieren wil dat er een groene balans komt, een breed
welvaartsbegrip: een verlies- en winstrekening die de effecten van beleid op mens,
dier, natuur, klimaat en milieu laat zien. Zo worden de positieve en negatieve effecten
van overheidsmaatregelen en economische activiteiten op de samenleving duidelijk in
kaart gebracht en kunnen we de juiste koers bepalen richting een duurzame en
solidaire economie. Wij zetten welzijn voor mensen en dieren centraal. Niet alleen
hier, maar ook in andere delen van de wereld. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst.
De capaciteit van de aarde is een randvoorwaarde voor elke beleidskeuze, ook in de
provincie.
PvdA:
Zeker zijn van goed onderwijs
De arbeidsmarkt in Utrecht verandert. Beroepen krijgen een andere inhoud: het vak
van de monteur door de elektrische auto en fiets, dat van de timmerman door
energieneutraal bouwen, en de inzet van ict verandert het werk in de zorg en in de
detailhandel. De PvdA wil dat deze banen beschikbaar blijven voor vakmensen. We
willen dat jongeren een baan vinden, werknemers baanzekerheid hebben en mensen
zonder baan meer kansen krijgen. Daarom wil de PvdA dat de provincie samen met
gemeenten, ROC’s en het bedrijfsleven in Utrecht een actieplan ontwikkelt waarin het
onderwijs weer dicht bij de praktijk komt te staan. Hierin moeten concrete
maatregelen worden opgenomen om in samenwerking met scholen en bedrijven ervoor
te zorgen dat zoveel mogelijk studenten een stageplek krijgen. We willen extra
aandacht voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning, jongeren met een
migrantenachtergrond en jongeren met een beperking. Uiteraard geeft de provincie in
haar eigen organisatie en bij bedrijven waaraan zij opdrachten verleent, het goede
voorbeeld door werk- en leerplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
aan te bieden. Goed beroepsonderwijs is niet alleen van belang voor jongeren, maar
ook voor werknemers die bij willen blijven in hun vakkennis en voor mensen zonder
baan die terug willen op de arbeidsmarkt. Voor de PvdA is het belangrijk dat iedereen
zich kan blijven ontwikkelen. Daarom zijn we blij dat ons voorstel voor een
onderwijsvoucher, waarbij de provincie investeert in omscholingstrajecten, is
aangenomen en nader wordt uitgewerkt. De toegang tot het onderwijs is verbrokkeld.
In Woerden en in Utrecht is er geen vmbo met een bouwprofiel, in Amersfoort kun je
geen vmbo elektrotechniek doen. Voor werkenden is het lastig inzicht te krijgen in de
vraag welke praktijkcursussen er zijn en of die kunnen worden vergoed. Ook voor
mensen zonder werk zijn opleidingen soms ver weg. Daarom moet de provincie zich
inzetten voor een beter dekkend netwerk van opleidingen en zorgen voor goede OVen fietsverbindingen hier naar toe. Wanneer opleidingen dreigen te verdwijnen, moet
het provinciebestuur met gemeenten en schoolbesturen om de tafel om dat te
voorkomen.

