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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2018-664228046 (DOS-2016-
0006773)

Onderwerp

Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland

Advies

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

van de uitkomsten van de doorlichting van het Erfgoedhuis en de doorwerking daarvan.

2. Vast te stellen de Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting behorende bij de doorlichting van het Erfgoedhuis

Zuid-Holland. 

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

Bijlagen

- GS-brief aan PS over Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland

- Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

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

 

Zie brief van GS aan PS.

 

Financieel en fiscaal kader

Er zijn geen financiële en fiscale consequenties.

 

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

Programma: 3.6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed

Financiële risico’s: Geen

 

Juridisch kader

Stichting Erfgoedhuis Zuid-Holland ontvangt een boekjaarsubsidie op basis van de Algemene

subsidieverordening Zuid-Holland 2013.

 

2 Proces

 

Op 1 november 2017 heeft gedeputeerde Janssen bestuurlijk overleg gevoerd met het

Erfgoedhuis. Tijdens dit overleg is afgesproken dat er een externe doorlichting van het

Erfgoedhuis zal plaatsvinden en dat de provincie Zuid-Holland deze doorlichting begeleidt en

financiert. De reden voor deze doorlichting is dat het Erfgoedhuis een belangrijke

maatschappelijke partner van de provincie is en het van belang is dat dit een toekomstbestendige

organisatie is, waar personeel en middelen effectief en efficiënt worden ingezet en dat activiteiten

die het Erfgoedhuis uitvoert aansluiten bij de vraag van de partners en ontwikkelingen in het

erfgoedveld. Kwink groep heeft deze doorlichting in het voorjaar van 2018 uitgevoerd. Op 28 juni

2018 heeft gedeputeerde Janssen de bevindingen van deze doorlichting besproken met het

Erfgoedhuis. Op basis van de bevindingen uit het rapport stelt het Erfgoedhuis een ontwikkelplan

op. Op 15 november 2018 treedt de nieuwe directeur van het Erfgoedhuis, mevrouw M. Hendriks,

aan. Zij start daarna met het opstellen van het ontwikkelplan. De uitvoering staat gepland vanaf

2019. 

 

Via een GS-brief wordt de Doorlichting Erfgoedhuis Zuid-Holland naar de Staten gestuurd.

 

De aanvraag voor de boekjaarsubsidie voor 2019 wordt medio oktober 2018 door het Erfgoedhuis

ingediend. Deze gaat vergezeld van het werkplan met activiteiten voor 2019. Nadat de

boekjaarsubsidie voor 2019 in bestuurlijk mandaat is verleend, wordt het werkplan door de 1 e

portefeuillehouder met een lid-GS-brief naar de Staten gestuurd, zodat alle stukken op 12

december 2018 door de Staten besproken kunnen worden. 

    

Dit jaar worden de evaluaties van subsidieregelingen en begrotingssubsidies cultuur en erfgoed

uitgevoerd. De evaluatie van de boekjaarsubsidie aan het Erfgoedhuis maakt hier onderdeel van

uit. Bevindingen en aanbevelingen uit deze evaluatie worden verwerkt in het ontwikkelplan van

het Erfgoedhuis.
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3 Communicatiestrategie

 Niet aan de orde.

 


