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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-742376295 DOS-2016-
0006773

Onderwerp

Inhoudelijke reactie jaarplannen 2020 basisvoorziening cultuurparticipatie

 
Advies
1 . Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten met daarin de inhoudelijke reactie van GS

op de jaarplannen 2020 van de basisvoorziening cultuurparticipatie.
2. Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief aan Provinciale Staten met daarin

de inhoudelijke reactie op de jaarplannen 2020 van de basisvoorziening
cultuurparticipatie.

 
Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan PS op p.3 aan de
laatste alinea toe te voegen dat onze regeling aansluit bij vorige jaren.

Bijlagen
GS-brief aan PS

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 9  juni 2020 9 juni 2020
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1 Toelichting voor het College

 

Bij de bespreking van de eerste begrotingswijziging 2020 in de Statencommissie Bestuur,

Maatschappij en Middelen van 15 april 2020 is een brief van de culturele instellingen met de

jaarplannen aan de agenda toegevoegd. Naar aanleiding van de brief heeft dhr. Stolk (CDA)

gevraagd om een inhoudelijke reactie op de jaarplannen 2020 van de cultuurinstellingen, dit in het

verlengde van een eerdere vraag over een inhoudelijke reactie op het jaarplan van Kunstgebouw.

Dit is toegezegd. 

Met bijgevoegde brief voldoen GS aan deze vraag.

 

De jaarplannen zijn reeds op grond van de bedragen in de begroting 2020 begin 2020 beschikt.

De instellingen hadden in hun aanvragen / jaarplannen bovenop de boekjaarsubsidie extra

middelen gevraagd voor versterking van de organisatie en uitbreiding van taken.

Bij de urgente intensiveringen zijn extra middelen toegekend aan Kunstgebouw en

Jeugdtheaterhuis. 

 

De bijgevoegde brief bevat een inhoudelijke reactie op hoofdlijnen op de jaarplannen, de financiën

zijn nu niet aan de orde of reeds beschikt voor 2020. GS delen hiermee met Provinciale Staten,

hun uitgangspunten en inhoudelijke reactie (op hoofdlijnen) op de jaarplannen 2020. 

 

De komende maanden wordt een afsprakenkader uitgewerkt voor de komende jaren en een

voorstel opgesteld voor de besteding van de extra middelen die beschikbaar zijn voor 2021 .

 

Voor de inhoudelijke reactie op hoofdlijnen op de jaarplannen zie verder de GS-brief.

 

Financieel en fiscaal kader

Programma   : Programma 4 - Concurrerend Zuid-Holland

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

 

Voor de basisvoorziening cultuurparticipatie in de begroting € 1 ,94 mln. beschikbaar. Hiervan heeft

€ 0,2 min. betrekking op intensiveringen (urgent en eerste begrotingswijziging) en € 0,15 mln. heeft

betrekking op amendement A668 van PS (22 april, eerste begrotingswijziging) voor versterking van

de basisvoorziening.

In de periode 2021 -2023 is jaarlijks € 1 ,89 mln. beschikbaar, inclusief een intensivering (eerste

begrotingswijziging) van jaarlijks € 0,3 mln.

Na 2023 is structureel € 1 ,59 mln. beschikbaar.

 

Juridisch kader

Er zitten geen juridische consequenties aan deze brief

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De jaarplannen van de 4 instellingen zijn beoordeeld en beschikt voor het bedrag dat in de

begroting 2020 was opgenomen na verwerking van het coalitieakkoord en de eerste

begrotingswijziging.
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Voor cultuurparticipatie is bij de urgente intensiveringen en bij de eerste begrotingswijziging 2020 in

totaal € 200.000 beschikbaar gesteld.

Op 22 april hebben PS amendement A668 aangenomen waarmee € 150.000 extra voor versterking

basisvoorziening cultuurparticipatie beschikbaar is gesteld, afspraken over de inzet van deze

middelen moeten per instelling nog gemaakt worden.

 

3 Proces

 N.v.t.

 

4 Participatie

 

De jaarplannen zijn besproken met de instellingen Popunie, Jeugdtheaterhuis, Kunstgebouw en

SEOP.

 

5 Communicatiestrategie

 N.v.t.

 


