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Provinciale Staten van Noord-Holland  

 

Voordracht 53 

 

Haarlem, 13 mei 2008 

 

Onderwerp: Instrumentarium Cultuurnota "Cultuur op de Kaart" 2009 - 2012 

 

Bijlagen: - ontwerpbesluit 

                 - notitie 

 

 

1. Inleiding. 

Eind 2008 loopt de Cultuurnota ‘Cultuur Verbindt’ 2005-2008 af. Daarom wordt een nieuwe 

Cultuurnota ‘Cultuur op de kaart’ 2009-2012 gemaakt.  

Op 31 maart 2008 heeft de commissie SI de Kadernota “Cultuur op de Kaart” behandeld. In 

overleg met de commissie is besloten de bespreking van de inhoudelijke kaders en 

doelstellingen voor het provinciaal cultuurbeleid voor de komende vier jaar te scheiden van 

de bespreking over het instrumentarium dat ingezet zal worden om de inhoudelijke 

doelstellingen te realiseren.  

Recentelijk is het in opdracht van de provincie door DSP-groep uitgevoerde onderzoek naar 

de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van de steunfuncties en de mogelijkheden van 

marktwerking voor het steunfunctiewerk in het cultuurdomein beschikbaar gekomen. Door 

het onderwerp instrumentarium later te behandelen is het mogelijk de uitkomsten van dit 

onderzoek in de discussie te betrekken.  

 

 

2. Doelstellingen en evaluatiecriteria. 

In de notitie Instrumentarium Cultuurnota "Cultuur op de Kaart" 2009 - 2012 vragen wij 

uitspraken van u over de volgende zaken: 

• Gezien de verschillende rollen van de provincie op het terrein van cultuur en 

cultuurhistorie stellen wij voor om het huidige instrumentarium voor de realisatie van 

ons cultuurbeleid te verbreden.  

• Enerzijds om ruimte te kunnen bieden aan nieuwe initiatieven buiten de bestaande 

structuren en anderzijds om meer flexibiliteit te creëren om in te kunnen spelen op 

actuele ontwikkelingen, stellen we voor om meer budget vrij te spelen en in te zetten in 

programma’s en projecten. Om dit te bereiken willen we 20% van het budget ten behoeve 

van de activiteiten van de steunfuncties cultuur en cultuurhistorie, met uitzondering van 

de steunfuncties op het gebied van kunst- en erfgoededucatie en de Monumentenwacht, 

flexibiliseren. 

Voor de steunfuncties kunst- en erfgoededucatie en de Monumentenwacht geldt dat de 

ondersteuningsactiviteiten één geheel vormen en niet zonder meer losgekoppeld kunnen 

worden. Anders dan de andere steunfuncties voeren de steunfuncties kunst- en 

erfgoededucatie en de Monumentenwacht geen eigenstandige projecten uit. 

Flexibilisering van een deel van het budget van de steunfuncties kunst- en 

erfgoededucatie zou bovendien grote consequenties hebben voor de ondersteuning aan 
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scholen en een verschraling van het ondersteuningsaanbod op het gebied van 

cultuureducatie betekenen.  

 

Uiteraard zal geëvalueerd moeten worden of voorgestelde wijziging van het 

instrumentarium tot de gewenste resultaten leidt. Daarom is het voorstel om met monitoring 

en evaluatie zicht te krijgen op de effecten van deze wijziging. Op basis van deze evaluatie 

zijn we in staat om waar nodig in te grijpen en bij te sturen. Indien nodig kan de 

voorgestelde nieuwe verhouding van 80% - 20% worden bijgesteld.  
 

3.   Financiering en communicatie 

Indien u instemt met dit voorstel zal vanaf 1 januari 2010 20% van het in 2009 voor de 

activiteiten van de steunfunctie-instellingen De Kunst, Cultureel Erfgoed Noord-Holland, 

Kunst en Cultuur Noord-Holland en Probiblio beschikbare budget geflexibiliseerd worden 

om in te zetten voor projecten en programma’s. Voor de betreffende steunfunctie-

instellingen houdt dit in dat zij vanaf die datum 20% minder activiteitensubsidie zullen 

ontvangen ten opzichte van 2009. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de 

steunfunctie-instellingen mee kunnen dingen naar het uitvoeren van projecten die de 

provincie zal financieren via het flexibele budget. 

 

Om de wijziging in de subsidiëring van de steunfunctie-instellingen rechtmatig te laten 

plaatsvinden zal deze wijziging ruim op tijd aangekondigd worden bij de betreffende 

instellingen.  

 

4.  Proces en procedure 

Op 31 maart 2008 heeft de Commissie SI de kadernota “Cultuur op de Kaart” besproken. Op 

26 mei 2008 heeft de commissie bijgaande notitie Instrumentarium Cultuurnota "Cultuur op 

de Kaart" 2009 - 2012 besproken. Op 23 juni stelt u de kadernota “Cultuur op de Kaart” en de 

notitie Instrumentarium Cultuurnota "Cultuur op de Kaart" 2009 - 2012 gezamenlijk vast. De 

definitieve Cultuurnota “Cultuur op de Kaart” 2009 – 2012 stelt u vast op 17 november 2008.  

 

5.  Voorstel 

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig het bijgaande ontwerpbesluit. 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter 

 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 
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Ontwerpbesluit 

 

Nr. 53 

 

Provinciale Staten van Noord-Holland; 

 

gelezen de voordracht van gedeputeerde staten van 13 mei 2008; 

 

gelet op de Kadernota “Cultuur op de Kaart” 2009-2012; 

 

besluiten: 

1. De notitie Instrumentarium Cultuurnota "Cultuur op de Kaart" 2009 - 2012 vast te stellen; 

2. Vanaf 2010 binnen het budget voor de uitvoering van de Cultuurnota “ Cultuur op de 

Kaart” 2009 – 2012 het voor activiteiten van de steunfunctie-instellingen  beschikbaar 

budget, met uitzondering van de steunfunctie-instellingen op het terrein van kunst- en 

erfgoededucatie en de Monumentenwacht, met 20% te verminderen ten opzichte van 

2009; 

3. Vanaf 1 januari 2010 het onder 2 vermelde vrijkomende budget voor de uitvoering van 

de Cultuurnota “ Cultuur op de Kaart” 2009 – 2012 flexibel in te zetten voor projecten en 

programma’s; 

4. Gedeputeerde staten op te dragen om het voorstel in de notitie Instrumentarium 

Cultuurnota "Cultuur op de Kaart" 2009 - 2012 uit te werken in de Cultuurnota “Cultuur 

op de Kaart” 2009-2012. 

 

 

Heiloo, 

 

Provinciale Staten  voornoemd, 

 

                                                                   , voorzitter  

 

 

                                                                   , statengriffier 
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