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Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

2 maart 2021

3 maart 2021

Onderwerp
Brief aan Provinciale Staten over beleid cultuur(participatie)

Advies
1.

Vast te stellen de brief beleid cultuur(participatie) aan Provinciale Staten waarin het
cultuurbeleid van de provincie uiteengezet wordt en wordt aangegeven welke verdere acties
ondernomen worden.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting van de brief beleid cultuur(participatie) aan
Provinciale Staten.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de brief aan Provinciale Staten
te expliciteren dat de (stevige) afspraken en het meerjarig afsprakenkader betrekking hebben op
de huidige collegeperiode..

Bijlagen
- GS-brief aan PS over cultuur(participatie)
- Overzicht uitgaven cultuur per provincie
- Overzicht BIS 2021-2024 Rotterdam Den Haag Leiden

1/3

1

Toelichting voor het College

Gezien de hoeveelheid ontwikkelingen en vragen die op de provincie afkomen rond cultuurbeleid
vanuit IPO, gemeenten en ook vanuit Provinciale Staten, is bijgevoegde brief opgesteld. In de brief
wordt uiteengezet hoe het provinciaal beleid cultuur(participatie) er uit ziet, wat we doen en welke
positie de provincie inneemt. Tevens is aangegeven welke extra acties ondernomen worden.

Samenvattend
-

blijven inzetten op versterking tweedelijnondersteuning van gemeenten via de
basisvoorziening cultuurparticipatie. De basisvoorziening is met circa 30% extra middelen
versterkt. Er wordt gekozen voor nieuwe accenten (meerjarig afsprakenkader). De provincie
ziet op dit moment geen rol in subsidiëring van eerstelijns organisaties

-

periodiek overleg met een vertegenwoordiging van gemeenten in Zuid-Holland gericht op
afstemming en samenwerking, waar dat toegevoegde waarde heeft;

-

afstemming en uitwisseling met de stedelijke cultuurregio’s in Zuid -Holland en zo nodig
onderzoek naar een vierde cultuurregio in Zuid-Holland;

-

positioneren provincie Zuid-Holland bij het rijk en landelijke fondsen en inspelen op kansen
en mogelijkheden;

-

in IPO-verband een gezamenlijke provinciale visie neerzetten op onder andere regionale
spreiding,

stedelijke regio’s en een wettelijke basis voor provinciaal cultuurbeleid.

Deze keuzes worden gemaakt om hiermee de kansen en mogelijkheden van het Rijksbeleid op het
gebied van cultuur beter te benutten en aan te luiten bij belangrijke ontwikkelingen zoals de vorming
van stedelijke cultuurregio’s.

Daarnaast wordt de samenwerking

met gemeenten versterkt.

Met een ambitieus meerjarig afsprakenkader dat is afgesloten met de provinciale instellingen kan de
provincie een rol van betekenis spelen in het Zuid-Hollandse cultuurstelsel. Deze rol wordt in overleg
en afstemming met de partners in de komende jaren verder vormgeven. Dit beleid past binnen de
door Provinciale Staten gestelde kaders

Financieel en fiscaal kader
Totaalbedrag excl. BTW

: n.v.t

Programma

: Ambitie 4 - Concurrerend Zuid-Holland

Financiële risico’s

: Er zijn geen financiële risico’s.

Er zitten geen financiële consequenties aan deze positiebepaling. De structurele consequenties van
de intensiveringen uit de beleidsrijke begroting 2020/urgente intensiveringen 2020 en de middelen
amendement A668 zijn meerjarig verwerkt in de begroting 2021. De in de brief genoemde acties
blijven dus binnen de door PS in de begroting 2021 beschikbaar gestelde middelen en er zijn daarom

geen risico’s.
Juridisch kader
N.v.t.
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Voorafgaande besluitvorming

In de brief aan PS zetten wij het cultuurbeleid van de provincie Zuid-Holland uiteen.

Deze brief bouwt voort op eerdere besluiten. De GS-brief en het meerjarig afsprakenkader tussen de
provincie en de basisvoorziening cultuurparticipatie/Erfgoedhuis (PZH-2020-756292579) en de
inhoudelijke reactie op de jaarplannen 2020 van de basisvoorziening cultuurparticipatie (PZH-2020742376295), en de brief over de inventarisatie culturele infrastructuur Zuid-Holland en corona (PZH2020-74204992).

3

Proces

Deze brief waarin het provinciaal cultuurbeleid uiteengezet wordt en extra acties aangekondigd
worden is opgesteld op basis van contacten met gemeenten, de provinciale instellingen en het beleid
van het ministerie OCW en IPO.
Hiermee wordt helderheid gegeven voor de samenwerkende partijen: wat gaat de provincie doen en
wat kunnen deze partijen verwachten. Op korte termijn zullen de aangekondigde acties ingepland
worden, waaronder een overleg met gemeenten in Zuid-Holland.

4

Participatie en rolneming

De keuzes die gemaakt zijn in de brief zijn in een eerder stadium afgestemd met de provinciale
instellingen en mede gemaakt op basis van uitkomsten van overleggen met diverse partijen, zoals
gemeenten en de provinciale instellingen.

5

Communicatiestrategie

Niet van toepassing.
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