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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-736619563 DOS-2016-
0006773

Onderwerp

Antwoordbrief aan ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over deelname

Cultuureducatie met Kwaliteit.

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over
deelname aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.

2. Vast te stellen de brief waarmee de brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap aangeboden wordt aan Provinciale Staten.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief over deelname aan het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . GS-brief aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over deelname aan
Cultuureducatie met Kwaliteit
2. GS-brief aan Provinciale Staten

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 mei 2020 19 mei 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft een brief gestuurd met de vraag of de

provincie deel wil nemen en wil investeren in de derde periode van het programma Cultuureducatie

met Kwaliteit (CmK) 2021 -2024. Dit landelijke programma heeft als doel cultuureducatie in het

onderwijs te verankeren. Alle provincies doen aan dit programma mee.

Landelijk worden hiermee meer dan 50% van de basisscholen bereikt.

De provincie doet via de inzet van boekjaaruren van Kunstgebouw ook in de huidige periode aan dit

programma mee in 18 gemeenten via 12 samenwerkingsprojecten. Het programma is succesvol en

wordt gewaardeerd door scholen en gemeenten.

Met het vaststellen van de brief geeft de provincie Zuid-Holland aan deel te nemen aan de derde

periode CmK.

Om in aanmerking te komen voor subsidie in het kader van de subsidieregeling CmK dient het

aangevraagde bedrag gematcht te worden. In Zuid-Holland matcht de provincie indirect, namelijk via

inzet van uren van personeel (gekapitaliseerde uren) uit de boekjaarsubsidie van Kunstgebouw. Het

overgrote deel van het matchingsbedrag wordt opgebracht door de deelnemende gemeenten.

Hierdoor is nu niet te zeggen dat de matching volledig gehaald wordt.

Dit programma ondersteunt scholen en gemeenten en zorgt voor goed cultuuronderwijs in Zuid-

Holland.

Dit is een van de speerpunten van het cultuurbeleid van de provincie.

  

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag, excl. BTW: n.v.t, het gaat in om gekapitaliseerde uren binnen de boekjaarsubsidie

Kunstgebouw 2021.

Programma 4 Concurrerend Zuid Holland 4.3.3 versterken cultuurparticipatie en Bibliotheken.

Financiële risico’s: Geen.  

 

Juridisch kader

In de brief geven GS aan te willen deelnemen aan het programma CmK, GS geven aan dat niet

zeker is of de matching gehaald wordt omdat dit afhankelijk is van de bijdragen van gemeenten.

Er zitten in deze fase geen juridische gevolgen aan de brief.
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Voorafgaande besluitvorming

 

Over dit onderwerp heeft in GS niet eerdere besluitvorming plaatsgevonden.

Met het ministerie is in de huidige periode 2017-2020 overeengekomen dat gekapitaliseerde uren (€

180.000,--) van de jaarlijkse boekjaarsubsidie van Kunstgebouw ingezet worden als indirecte

matching voor CmK.

 

3 Proces

 

Een afschrift van deze brief wordt naar PS gestuurd.
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4 Participatie

 Dit proces is afgestemd met ministerie van OCW en Kunstgebouw.

 

5 Communicatiestrategie

 

In deze fase wordt er behoudens de publiekssamenvatting niet gecommuniceerd, mocht de

aanvraag een feit zijn, dan is wellicht een persbericht mogelijk.

 


