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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2020-756292579 DOS-2020-

0008499

Onderwerp
Meerjarig afsprakenkader tussen enerzijds de provincie Zuid-Holland en anderzijds de

instellingen cultuurparticipatie (Kunstgebouw, SEOP, Popunie en Jeugdtheaterhuis) en Erfgoed

Zuid-Holland.

Advies
1. Vast te stellen het meerjarig afsprakenkader tussen enerzijds de provincie Zuid-Holland

en anderzijds instellingen basisvoorziening cultuurparticipatie (Kunstgebouw, SEOP,

Popunie en Jeugdtheaterhuis) en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten waarmee Provinciale Staten geïnformeerd

wordt over het meerjarig afsprakenkader tussen de provincie Zuid-Holland en anderzijds

de instellingen basisvoorziening cultuurparticipatie (Kunstgebouw, SEOP, Popunie en

Jeugdtheaterhuis) en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het meerjarig afsprakenkader tussen de

provincie Zuid-Holland en de ondersteuningsinstellingen cultuurparticipatie en erfgoed.

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

-GS brief meerjarig afsprakenkader.
-Meerjarig afsprakenkader tussen enerzijds de provincie Zuid-Holland en anderzijds instellingen

basisvoorziening cultuurparticipatie Zuid-Holland (Kunstgebouw, SEOP, Popunie en
Jeugdtheaterhuis) en Erfgoedhuis Zuid-Holland

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 10 november 2020 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Eind november 2019 is tijdens de bestuurlijke kennismaking met de ondersteuningsinstellingen

cultuur en erfgoed en bibliotheekbeleid in Zuid-Holland afgesproken om met de 

ondersteuningsinstellingen cultuur en erfgoed een afsprakenkader te ontwikkelen met daarin

uitgangspunten voor samenwerking in de komende jaren.

De instellingen hebben een eerste aanzet geleverd. Het afsprakenkader is in samenwerking tot

stand gekomen.

Het afsprakenkader vormt de basis voor de samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland en

de 5 ondersteuningsinstellingen Erfgoedhuis Zuid-Holland, Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis,

Popunie en SEOP voor de periode t/m 2023. Hiermee geeft dit kader duidelijkheid voor de

instellingen in de komende jaren en geeft richting waaraan gewerkt wordt.

Het algemene uitgangspunt is dat cultuuronderwijs, cultuurparticipatie, talentonwikkeling en

erfgoedbeleving positief bijdragen aan een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen

voor iedereen, waarin iedereen meetelt en meedoet. Zij dragen bovendien bij aan een

concurrerend en innovatief Zuid-Holland met een eigen identiteit.

In overleg met gemeenten / grote steden wenst de provincie zorg te dragen voor spreiding en

kwaliteit van het cultuurbeleid. Het doel van de provincie en de ondersteuningsinstellingen met

het afsprakenkader is een zo groot mogelijke dekking te bereiken met cultuureducatie, -

participatie en talentontwikkeling. Daarbij is het uitgangspunt dat de organisaties gezamenlijk zorg

dragen voor een compleet en dekkend aanbod. Dit vraagt om een flexibele aanpak. Het

cultuuraanbod verschilt per gemeente en de behoeften ook.

Dit leidt in het afsprakenkader tot 22 afspraken rond de volgende onderwerpen:

-algemene afspraken: de instellingen sluiten aan bij de ambities van de provincie

-afspraken die bevestigen dat cultuur en erfgoed zeer hoog op de provinciale agenda staan

-afspraken die bevestigen dat de instellingen omgevingsbewust zijn en waar mogelijk aansluiten

bij landelijke ontwikkelingen

-afspraken die bevestigen dat de provincie de instellingen met subsidie steunt, terwijl de

instellingen het provinciaal beleid met hun activiteiten ondersteunen

-afspraken die stellen dat er ruimte is voor incidentele samenwerkingsprojecten buiten de

boekjaarsubsidie, hiervoor wordt een gezamenlijke jaarlijkse uitvoeringsagenda opgesteld.

In de najaarsnota en begroting zijn extra middelen opgenomen voor cultuurparticipatie en voor de

instellingen cultuurparticipatie en erfgoed. De boekjaarsubsidies 2021 zijn daar nog niet mee

verhoogd, omdat er nog geen besluitvorming over indexering had plaatsgevonden. 

Na de vaststelling van de begroting 2021 zal een Statenvoorstel opgesteld worden om de

boekjaarsubsidies 2021 van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis, Popunie

en SEOP te verhogen zodat de ambities in het afsprakenkader uitgevoerd kunnen worden.

De reguliere boekjaarsubsidies cultuurparticipatie en Erfgoed zijn in de kadernota (juni 2020)

vastgesteld.

Financieel en fiscaal kader

Programma  : 4  een Concurrerend Zuid-Holland

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

In de najaarsnota 2020 en de begroting 2021 zijn (aanvullende) middelen beschikbaar gesteld

voor dit afsprakenkader. 
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De structurele boekjaarsubsidies van de instellingen Kunstgebouw, SEOP, Popunie en

Jeugdtheaterhuis en Erfgoedhuis Zuid-Holland zijn in de najaarsnota 2020 en de begroting 2021

geïndexeerd voor de jaren 2020 en 2021. Voor de indexering in 2022 wordt nog een voorstel

uitgewerkt.

Na de besluitvorming over de begroting 2021 in PS,  zal in een Statenvoorstel een voorstel voor

de verhoging van de boekjaarsubsidies cultuur en erfgoed aan PS worden voorgelegd. De

afspraken blijven binnen de door PS in de begroting 2021 beschikbaar gestelde middelen en er

zijn daarom geen risico’s.

Voor het onderdeel incidentele projecten uit het Afsprakenkader is dekking binnen de beschikbare

middelen in de begroting 2021 voor cultuurparticipatie,  Beleidsdoel 4-3 Erfgoed, cultuur en

toerisme.

Juridisch kader

Geen juridische consequenties 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

De GS brief inhoudelijke reactie jarenplannen 2020 basisvoorziening cultuurparticipatie (PZH-

2020-742376295) is op 9 juni 2020 vastgesteld en vervolgens naar Provinciale Staten gestuurd.

Hierin is het afsprakenkader aangekondigd.

3 Proces

 

Het afsprakenkader is in overleg en samenwerking met de betreffende instellingen tot stand

gekomen.

Op het bestuurlijk van 8 december 2020 met de instellingen zal dit afsprakenkader definitief

worden.

      

    

4.  Participatie

Het afsprakenkader is in samenwerking met de betreffende instellingen tot stand gekomen

De ondersteuningsinstellingen hebben een voorzet geleverd, vervolgens is dit aangevuld door de

provincie en besproken met de ondersteuningsinstellingen. Hiermee is er sprake van een

gezamenlijk gedragen afsprakenkader. Wat betreft de inhoud en de uitwerking van het

afsprakenkader in de jaarplannen van de instellingen (programma’s/ projecten) wordt

samengewerkt met het onderwijs, gemeenten, culturele en erfgoedinstellingen.

 

 

 

5 Communicatiestrategie

n.v.t.


