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Inhoudelijk
Aanleiding

Statenvoorstel Beleidsnota Provinciaal Cultuurbeleid 2017-2020.
Op 11 maart 2016 is de betreffende kadernota vastgesteld.

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

In te stemmen met de Nota provinciaal cultuurbeleid 2017-2020.

Argumenten

Provinciaal cultuurbeleid 2017-2020 gaat uit van een
samenhangend geheel; 'de Zeeuwse culturele infrastructuur'. Dit is
het geheel aan voorzieningen, activiteiten, monumenten,
cultuurhistorische elementen in het landschap en organisaties die
samen het Zeeuws cultureel aanbod verzorgen/vormen en dat voor
een zo breed mogelijk publiek toegankelijk is.

Doelen en effecten

In de op 11 maart 2016 door PS vastgestelde Kadernota cultuur
2017-2020 zijn de volgende vertrekpunten voor het cultuurbeleid
aangegeven:
 Toekomstbestendig
 Samen
 Voor iedereen
Bij de uitgangspunten vanuit de kadernota worden voorwaarden
geformuleerd voor het toekomstig cultuurbeleid.
GS willen in de periode 2017-2020 de volgende instrumenten
inzetten:
 Een aantal ondersteunende organisaties (meerjarig)
subsidiëren;
 Een aantal activiteiten met (meerjarige) subsidie ondersteunen;
 Regionale cultuurarrangementen met Zeeuwse gemeenten;






Matching met middelen van partners (Rijk, Europa, fondsen
etc.);
Ondersteunende (gesubsidieerde) organisaties via
prestatieafspraken inzetten;
Ruimte creëren voor het stimuleren van nieuwe en innovatieve
initiatieven zonder dat dit op termijn automatisch leidt tot een
structurele bijdrage;
Effecten van ons cultuurbeleid monitoren en evalueren om
waar nodig bij te sturen via jaarlijkse uitvoeringsprogramma's
en evaluatie daarvan.

Controle

In de jaarrekening en in tussentijdse rapportages..

Toelichting

De doelen en beoogde effecten zijn niet SMART geformuleerd in
deze beleidsnota. GS willen de SMART-formuleringen opnemen in
de jaarlijks uitvoeringsprogramma’s voor het komende jaar, waarin
tevens een evaluatie over het lopende jaar is opgenomen. Deze
worden ter kennisneming aan PS voorgelegd.

Kosten en dekking

Dit statenvoorstel wordt in samenhang bezien met Zero Based
Budgetting, beide behandeld in PS-vergadering van 3 juni 2016.
Ten opzichte van 2016 is het totaal van de uitvoeringsbudgetten
(exclusief organisaties) in 2017 € 0,3 miljoen lager en daarmee
ongeveer gelijk aan het niveau in 2014 en 2015, toen het
beschikbare cultuurbudget vanwege de toenmalige bezuinigingen
voor die jaren met ruim € 0,3 miljoen was verlaagd.

Overige informatie

