
D66 Drenthe
Motie Joodse Cultuur en Geschiedenis in Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 7 juni 2017,

Constaterende dat:

M 20 17 -11

íngetrokken

De provincie Drenthe onder andere te maken heeft gehad met een stijging van mel-
dingen van antisemitische incidenten blijkens berichtgevingen van RW Drenthe uit
december 2016;
Het college van Gedeputeerde Staten op pagina 7 van de voorjaarsnota aangeeft dat
er nog voorstellen kunnen worden ontwikkeld op het gebied van investeringen in de
culturele kwaliteit van Drenthe;
De door het Drents Landschap en de gemeente Tynaarlo gesubsidieerde Stichting
Behoud Synagoge Zuidlaren problemen ondervindt betreffende de financierings-
stroom om zowel de bestaanszekerheid van de synagoge op termijn te garanderen
als haar (culturele) activiteiten naar tevredenheid te kunnen vormgeven;

Overwegende dat:

Bewustwording met betrekking tot Joodse cultuur en geschiedenis in Drenthe, mede
in het licht van het helaas in onze samenleving nog steeds aanwezige antisemitisme,
van cruciaal belang is;
Provinciaal cultuurbeleid zich naast toerisme en amusement vooral ook dient toe te
spitsen op historische bewustwording en cu ltuureducatie ;

Onder andere vanuit de Joodse gemeenschap en organisaties rondom locaties en
objecten, welke verband houden met Joodse geschiedenis en cultuur in Drenthe,
wordt aangegeven dat er meer mogelijkheden bestaan rondom bijvoorbeeld cultuur-
educatie;
Diezelfde Joodse gemeenschap te kennen heeft gegeven veel kansen te zien in het
geven van bredere aandacht aan de Joodse geschiedenis en cultuur in Drenthe dan
enkel de Tweede Wereldoorlog;

Besluiten

Gedeputeerde Staten het gesprek aan te laten gaan met de Stichting Behoud Syna-
goge Zuidlaren met als doelde instandhouding van de synagoge te garanderen;
Gedeputeerde Staten in gesprek te laten treden met de Joodse gemeenschap,
stichtingen en besturen rondom Joods cultureel erfgoed, teneinde de mogelijkheden
te onderzoeken op welke wijze er meer aandacht geschonken kan worden aan de
Joodse cultuur en geschiedenis in Drenthe;

En gaan over tot de orde van de dag.

J.Tuin


