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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-665458281 (DOS-2016-
0006773)

Onderwerp

Evaluatie subsidieregelingen en begrotingssubsidies Cultuur en Erfgoed

 

Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee de Staten in kennis worden

gesteld van de evaluatie subsidieregelingen en begrotingssubsidies Cultuur en Erfgoed.

2. Vast te stellen het rapport van het Tympaan Instituut Factfinding voor evaluatie

subsidieregelingen cultuurbeleid 2015-2018 provincie Zuid-Holland.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de evaluatie subsidieregelingen

en begrotingssubsidies Cultuur en Erfgoed. 

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

Bijlagen

GS-brief aan Provinciale Staten Evaluatie subsidieregelingen en begrotingssubsidies Cultuur en

Erfgoed 

Rapportage Tympaan Instituut: Factfinding voor evaluatie subsidieregelingen cultuurbeleid 2015-

2018 provincie Zuid-Holland

Factsheet evaluatie boekjaarsubsidie Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland

Factsheet Provinciale Ondersteuningsinstelling ProBiblio

Factsheet evaluatie begrotingssubsidie basisvoorziening Cultuurparticipatie

Factsheet evaluatie publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Factsheet evaluatie Subsidieregeling restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland

Factsheet evaluatie subsidieregeling erfgoedlijnen

Factsheet evaluatie subsidieregeling molens Zuid-Holland

Samenvattend schema beleidstheorie publieksbereik archeologie Zuid-Holland

Overzicht activiteiten en evaluatie extra gelden PZH molenbiotoop 2016-2018

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 oktober 2018 30 oktober 2018
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1 Toelichting voor het College

 

Met de brief aan Provinciale Staten worden de Staten in kennis gesteld van de evaluatie

subsidieregelingen en boekjaarsubsidies Cultuur en Erfgoed. Daarvoor is bijgevoegd de rapportage

van het Tympaan Instituut en de factsheets.  De rapportage van het Tympaan Instituut diende als

factfinding voor het invullen van de factsheets. Deze evaluatie is eerder gestart dan de concernbrede

evaluatie. De evaluatie Cultuur en Erfgoed diende als inhoudelijke verdieping  en is daarmee

uitgebreider dan de evaluatie in het kader van de concernbrede evaluatie. De informatie uit de

evaluaties van Cultuur en Erfgoed is meegenomen in de concernbrede evaluatie. De cijfers uit deze

evaluatie kunnen verschillen van de concernbrede evaluatie omdat voor de evaluatie Cultuur en

Erfgoed gebruik is gemaakt van de informatie uit de verlenings- en vaststellingsbrieven en voor de

concernbrede evaluatie alleen een overzicht van de verleningen is gebruikt.    

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl BTW:  Er zijn geen uitgaven gemoeid met dit besluit

Programma: 3.6 en 4.2

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

 

Juridisch kader

Het besluit heeft geen juridische  gevolgen

 

2 Proces

 

Met de Statencommissie Bestuur en Middelen is afgesproken dat portefeuillehouder Janssen een

evaluatie van de subsidieregelingen en boekjaarsubsidies zou sturen naar de Statencommissie

Bestuur en Middelen voor de procedurevergadering van 7 november 2018. Inmiddels is ook een

concernbrede evaluatie subsidies gestart die voorzien is voor de procedurevergadering van de

Statencommissie Bestuur en Middelen 12 december 2018. In de concernbrede evaluatie worden de

subsidies Cultuur en Erfgoed meegenomen.      

 

Via een GS-brief worden de rapportage van het Tympaan Instituut en de factsheets ter kennisname

aan Provinciale Staten gestuurd.  

 

3 Communicatiestrategie

 Niet aan de orde.

 


