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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-714722118 DOS-2016-
0006773

Onderwerp

Organisatieanalyse en acties Kunstgebouw

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee het jaarplan 2020 van Kunstgebouw
met daarin de voorgenomen acties naar aanleiding van de organisatieanalyse naar Provinciale
Staten wordt gestuurd.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Brief aan Provinciale Staten ‘Organisatieanalyse en acties Kunstgebouw’
2. Jaarplan 2020 Kunstgebouw

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 november 2019 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Zie GS-brief aan Provinciale Staten.

Provinciale Staten is op 9 april 2019 met de brief van gedeputeerde Janssen geïnformeerd over de

organisatieanalyse en advies Kunstgebouw van Fazili consulting. Deze analyse heeft op verzoek van

Provinciale Staten plaatsgevonden. Doel van dit advies was inzicht te krijgen in de manier waarop

Kunstgebouw zich optimaal kan ontwikkelen door een analyse van de interne organisatie,

beschrijving van het beeld van klanten en partners over Kunstgebouw en het opstellen van

ontwikkeladviezen.

Tijdens de Algemene Statencommissie van 12 juni 2019 is afgesproken dit advies te bespreken in de

Statencommissie op het moment dat het ontwikkelplan en de acties die Kunstgebouw naar

aanleiding van het rapport onderneemt uitgewerkt waren. De acties zijn opgenomen in het jaarplan

2020 van Kunstgebouw.

Met de brief aan Provinciale Staten wordt het jaarplan 2020 met daarin de acties van Kunstgebouw

naar aanleiding van de organisatieanalyse aangeboden. 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag, excl. BTW:  € 1 .222.200,00 (boekjaarsubsidie Kunstgebouw)

Programma: 4.2 Cultuurparticipatie en Bibliotheken

Financiele risico’s: dekking voor de boekjaar subsidie is in de beleidsarme begroting 2020

opgenomen. Hierbij zijn geen financiele risico’s. Bij de beleidsrijke begroting zullen keuzes gemaakt

worden over de inzet van middelen uit het coalitieakkoord.

 

Juridisch kader

n.v.t

 

 

2.Voorafgaande besluitvorming

 

 
 

In de provinciale omgevingsvisie is de ondersteuning van cultuurparticipatie opgenomen. De

provincie ondersteunt via subsidie de huidige basisvoorziening cultuurparticipatie, bestaande uit

Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, Popunie en de Stichting Educatieve Orkest

Projecten.

De basisvoorziening cultuurparticipatie biedt tweedelijns ondersteuning aan gemeenten en onderwijs

op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie gericht op kinderen en jongeren

Kunstgebouw is de grootste instelling binnen de basisvoorziening en ontvangt jaarlijks een boekjaar

subsidie van € 1 .222.200,00.

Kunstgebuw ondersteunt gemeenten, scholen en culturele instellingen op het gebied van

cultuureducatie in het primair onderwijs, met name in het landelijk gebied en draagt er aan bij dat

cultuuronderwijs een vaste plaats krijgt in het primair onderwijs

Tijdens de begrotingsbehandeling in november 2018 is in Provinciale Staten gevraagd, naar

aanleiding van doorlichtingen van Erfgoedhiuis Zuid-Holland en ProBiblio, of het ook wenselijk zou

zijn om de basisvoorziening en met name Kunstgebouw door te lichten. Dit is afgestemd met

Kunstgebouw en in overleg met Kunstgebouw is afgesproken dat het voorhouden van een externe

spiegel (geen doorlichting) wenselijk en nuttig was.

Dit heeft geleid tot een opdracht voor Fazili Consulting en de oplevering van het rapport

organisatieanalyse en advies Kunstgebouw.
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3 Proces

 Afstemming heeft plaatsgevonden met Kunstgebouw.

 

4 Participatie

 n.v.t

 

5 Communicatiestrategie

 n.v.t.

 


