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Onderwerp : Arcadia 2022 - Naar voren halen gelden 2023

Geachte Statenleden,

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.
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In 2022 staat Arcadia in de agenda's, het eerste triennale jaar - de opvolger van Culturele
Hoofdstad. Stichting LF2018/2028 heeft ons in september 2021 geInformeerd dat door
corona vertraging is ontstaan bij de fondsen- en sponsorwerving voor Arcadia 2022.
Hierdoor is onzekerheid over de dekking ontstaan als sponsor- en fondseninkomsten
achterblijven. Het verzekeren van een culturele agenda in 2022, biedt niet alleen zekerheid
voor makers — maar zorgt ook voor economisch perspectief in o.a. de gastvrijheidssector.
Daarom komen wij tot het volgende voorstel naar u toe.

Met de gemeente Leeuwarden is gezocht naar een oplossing om de financiele
onzekerheden voor Arcadia 2022 weg te nemen. Dit ter overbrugging om contracten met
makers aan te kunnen gaan. Juist nu, vanwege de aanhoudende Coronacrisis en de
gevolgen die dit heeft (gehad) voor de culturele sector.

Ter overbrugging van de onzekerheid vraagt Stichting LF2028 de Provincie Fryslan om een
deel van de voor LF2028 bestemde middelen uit 2023 naar voren te halen. Als GS
verzoeken wij Provinciale Staten daarom om El miljoen uit 2023 naar voren te halen. Dit
lijkt ons een passende beslissing. Het zijn uw staten die hierover een finaal besluit nemen
in februari. In de tussentijd wordt de situatie rond de fonsen- en sponsorwerving
geactualiseerd.

De RvT van de Stichting LF2028 heeft aangegeven dat de stichting niet nastreeft deze
middelen daadwerkelijk te gebruiken, maar dat het kan dienen als zekerheid op het
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moment dat de fondsen- en sponsorwerving onverhoopt toch niet het begrote bedrag
oplevert. Mocht de Stichting LF2028 toch een deel van de gelden uit 2023 moeten
aanspreken, dan gaat dit ten koste voor de middelen voor de programmering van 2025. Dit
risico is voor de stichting. De stichting geeft aan dit op te kunnen vangen.

Bovenstaande oplossing biedt echter nog geen zekerheid. Dit omdat het besluit van uw
staten in februari 2022 valt en de stichting nu verplichtingen aan moet gaan voor het pro-
gramma van Arcadia 2022.

De gemeente Leeuwarden wil daarom ter overbrugging financiele verplichtingen van de
stichting overnemen voor het evenement BOSK gedurende de periode 21 december 2021
tot en met (uiterlijk) 1 mei 2022. Deze financiele overbrugging geldt voor een aantal
opdrachten rondom BOSK die de stichting in de genoemde periode verstrekt. Gemeentelijk
besluitvorming hierover volgt op 21 december.

Tot slot. Het vieren van een triennale in 2022 is zeer welkom voor Fryslan in een tijd dat
niets meer vanzelfsprekend lijkt. Daarom stellen wij, samen met de gemeente Leeuwarden
voor, om de financiele onzekerheden voor 2022 wegnemen.

Dit uiteraard in afwachting van uw besluit in februari.

Gedeputeedie Staten van Fryslan,

drs. A.A.M_Brpk-;-voorZitter

ieMersma, MBA MCM, secretaris
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