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Onderwerp

Programma Kennis Zuid-Holland 2022

Advies

1. Vast te stellen de brief met bijlagen aan Provinciale Staten over Kennis Zuid-Holland

programma 2022, waarmee Provinciale Staten worden geïnformeerd over de stand

van zaken van Kennis Zuid-Holland en het strategische kennisprogramma 2022.

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Kennis Zuid-Holland programma

2022.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies.

Bijlagen

GS-brief aan Provinciale Staten over Kennis Zuid-Holland programma 2021

Bijlage 1: Programma Kennis Zuid-Holland 2022

Bijlage 2: Overzicht strategische onderzoeken en verkenningen 2016-2021

Bijlage 3: Toelichting strategische onderzoeken Kennis Zuid-Holland 2022

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 11 april 2022 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Voorgeschiedenis

In maart 2020 zijn Provinciale Staten met een brief op de hoogte gesteld van de oprichting

van Kennis Zuid-Holland. Kennis Zuid-Holland is een thema- en ambitie overstijgend

kennisprogramma wat, als geheel, valt onder de verantwoordelijkheid van gedeputeerde

Zevenbergen. Voor de inhoudelijke kennisproducten- en activiteiten wordt bestuurlijk

opdrachtgeverschap gezocht bij de afzonderlijke GS-leden, passend bij hun portefeuille.

In maart 2021 zijn Provinciale Staten met een brief op de hoogte gesteld van het

programma Kennis Zuid-Holland voor 2021 en de stand van zaken met betrekking tot de

doortonwikkeling van de strategische kennisfunctie. 

Onderwerp in kort bestek 

Met deze brief met bijlagen, worden Provinciale Staten geïnformeerd over de

ontwikkelingen binnen Kennis Zuid-Holland en het strategische kennisprogramma voor

2022.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag exclusief BTW        : € 1.700.000,00 (begroting 2022)

Ambitie 1                                         : Samen werken aan Zuid-Holland

Financiële risico’s                           : Er zijn geen financiële risico’s. 

Dekking vindt plaats binnen de bestaande begroting 2022, Ambitie 1,  Maatschappelijke

ontwikkelingen.   

Er zijn geen risico’s. De verplichtingen en hoogte van de uitgaven van 2022 zijn nog niet

exact aan te geven maar blijven binnen het beschikbare budget.

 

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

In maart 2020 zijn Provinciale Staten met een brief op de hoogte gesteld van de oprichting

van Kennis Zuid-Holland.

 

In maart 2021 zijn Provinciale Staten met een brief op de hoogte gesteld van het

programma Kennis Zuid-Holland voor 2021 en de stand van zaken met betrekking tot de

doortonwikkeling van de strategische kennisfunctie.

3 Proces

 

 Provinciale Staten nemen kennis van de inhoud van de brief en kunnen deze

bespreken. 

 De voorgestelde programmering wordt in 2022 tot uitvoering gebracht.  
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4 Participatie en rolneming

De strategische kennisfunctie omvat bestaande kennisprogramma’s zoals de

ToekomstAgenda, Plein1 en het Festival van de Toekomst. In deze programma’s

participeren andere overheden, maatschappelijke organisaties en burgers. Onderdeel van

de doorontwikkeling is een betere afstemming van de kennisprogramma’s. Stakeholders

worden uitgenodigd om mee te denken over kennisproducten in verschillende stadia,

zoals de keuze van thema’s voor onderzoeken, formulering van (onderzoeks)opdrachten

en toepassingsmogelijkheden van de resultaten in beleid. 

 

 

5 Communicatiestrategie

Communicatie draagt bij aan de doelen van de strategische kennisfunctie: het

ontwikkelen, uitwisselen en borgen van strategische kennis. Communicatie beperkt zich

niet tot het ‘in de markt zetten’ van kennisproducten. De communicatiemiddelen zijn

gericht op zowel de interne organisatie als daarbuiten. 

De communicatie zal zowel online (intranet, website, social media) als offline

(bijeenkomsten) aspecten bevatten. Communicatie leidt zodoende tot zichtbaarheid en

vindbaarheid van kennis- en onderzoeksproducten binnen de provincie en bij externe

stakeholders.

 

 


