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Onderwerp

Uitnodiging voor deelname werkgroep  in het kader van voordracht regionaal museum

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met de uitnodiging voor deelname aan de

werkgroep in het kader van de voordracht van een regionaal museum

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de uitnodiging deelname aan de werkgroep in het

kader van voordracht van een regionaal museum
 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder voor het aanpassen van de
uitnodiging voor de Statenleden om voor 12 december 2019 deelname aan de werkgroep door te
geven.   
 

Bijlagen
Uitnodiging voor deelname werkgroep in het kader van voordracht regionaal museum

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 3 december 2019 3 december 2019
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1 Toelichting voor het College

 

Het rijk biedt in haar subsidieregeling op het specifiek cultuurbeleid 2021 -2024 de mogelijkheid aan

maximaal 12 musea met een gemeentelijke of provinciale collectie van nationaal of internationaal

belang om in aanmerking te komen voor rijkssubsidie voor het uitvoeren van publiekactiviteiten (€

250.000,-- per jaar gedurende 4 jaar). Het gaat om één museum per provincie. De voordracht

hiervoor moeten Gedeputeerde Staten doen.

Het ministerie van OCW heeft naast deze subsidievoorwaarden geen verdere richtlijnen, criteria of

aandachtspunten voor de aanpak gegeven. Het is aan provincies dit uit te werken en het proces in te

richten om tot een enkelvoudige voordracht te komen.

Gedeputeerde Staten zien dit als een mooie kans voor een Zuid-Hollands museum.

Zuid-Holland is een provincie met een breed museumlandschap. Er zijn meerdere musea die

hiervoor  in aanmerking zouden kunnen en willen komen. De voordracht voor 1 museum moet 28

februari 2020 bij het ministerie van OCW ingediend zijn.

Om tot een zorgvuldige en afgewogen voordracht te komen is het voorstel een werkgroep in te

richten met vertegenwoordigers vanuit het museum en cultuurveld aangevuld met drie leden vanuit

provinciale staten. Met de vast te stellen brief worden de staten gevraagd drie leden af te vaardigen

voor de werkgroep. Taak van de werkgroep is te komen met een advies voor 1 museum voor de

voordracht. De werkgroep zal via een ambtelijke secretaris ondersteund worden.

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag, excl. BTW: n.v.t. (het gaat om  rijksmiddelen)

Programma: 3.6 Beschermd, bekend en beleefbaar cultureel erfgoed  en 4.2 Cultuurparticipatie en

Bibliotheken.

Financiële risico’s: Geen, het gaat om een voordracht richting Rijk en rijkssubsidie (€ 250.000,00

gedurende 4 jaar). 

 

Juridisch kader

De voordracht bij het ministerie van OCW voor een regionaal museum door Gedeputeerde Staten

vindt in alle provincies plaats. Provincies zijn vrij het proces in te richten,

Met de voordracht van een museum komt dit museum op basis van een projectplan in aanmerking

voor rijkssubsidie van het ministerie van OCW (het gaat om € 250.000,00 per jaar, gedurende 4

jaar).

De provincie Noord-Holland heeft juridisch uitgezocht dat de voordracht in feite een besluit is.

Tegen dit besluit kan bezwaar gemaakt worden door musea die niet voorgedragen worden, volgens

de provincie Noord-Holland.

In het verdere proces zullen we ook juristen vanuit de provincie betrokken worden en juridisch advies

gevraagd worden, dit is in gang gezet.

Om een zorgvuldig en afgewogen proces in te richten wordt een werkgroep ingericht met

deskundigen vanuit het museumveld en cultuurveld en drie leden van provinciale staten.

 

2 Voorafgaande besluitvorming
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Dit betreft een nieuw onderwerp voor de provincie Zuid-Holland.

Over dit specifieke onderwerp heeft geen eerdere besluitvorming plaatsgevonden.

Wel is dit onderwerp in IPO verband aan de orde gekomen en heeft hierover besluitvorming

plaatsgevonden. 

 

3 Proces

 

Er heeft afstemming plaatsgevonden met andere provincies in IPO verband en met een aantal

deskundigen uit de museumveld en het cultuurveld.

Tevens hebben een aantal musea en gemeenten gemeld dat ze in aanmerking zouden willen komen

voor deze rijkssubsidieregeling.

Na instelling van de werkgroep zal de communicatie richting gemeenten en andere

belanghebbenden uitgewerkt worden. Wij zullen gemeenten zorgvuldig informeren over de aanpak

en het proces en hen vragen de musea in hun gemeenten hierover te informeren. Provinciale Staten

worden met de uitnodiging voor de werkgroep ook op de hoogte gesteld van het proces. Dit zal waar

nodig en wenselijk verder in het proces ook gebeuren.

 

4 Participatie

 

Er wordt een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers vanuit het museum- en cultuurveld

aangevuld met leden vanuit Provinciale Staten om te adviseren over dit onderwerp.

 

5 Communicatiestrategie

 

Voor de communicatiestrategie zie hierboven bij Proces. De aanpak zal gecommuniceerd worden

richting gemeenten. Op het moment van de voordracht door Gedeputeerde Staten zal mogelijk een

persbericht uitgaan.

 


