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Inhoudelijk
Aanleiding

Dit statenvoorstel vervangt het met de GS brief van 7 januari 2020
toegezonden statenvoorstel.
Op 25 april 2018 ontving de gedeputeerde een Advies van het Samenwerkingsverband van provinciale vrijwilligersorganisaties, platforms cultureel
erfgoed en Erfgoed Zeeland/SCEZ over de onderlinge samenwerking.
Er werden diverse aanbevelingen gedaan.
(N.B. Zie aanbeveling 2: De trekker voor Erfgoed en Ruimte is “Meldpunt
Erfgoed Zeeland”, en de trekker voor Erfgoed en Publiek is de “Vereniging
Zeeuwse Musea”).
Op 16 november 2018 werd een eerder statenvoorstel (met nummer
18021805) besproken in de commissie Economie. Er waren verschillende
insprekers over dit statenvoorstel. Dit statenvoorstel is behandeld in de PSvergadering van 7 december 2018, waarbij werd aangegeven dat er een
gewijzigd statenvoorstel zou komen. Dit gewijzigde statenvoorstel is
vervolgens aangehouden om de procesmanager in de gelegenheid te stellen
nader te onderzoeken waaruit de behoefte aan ondersteuning bij de
verschillende vrijwilligersorganisaties bestaat.

Bevoegdheid

GS/PS

Wat is het voorstel?

Voorgesteld wordt om in te stemmen met de omzetting van de instandhoudingssubsidies van de vrijwilligersorganisaties cultureel erfgoed in
subsidies voor projecten en activiteiten, met ingang van 1 januari 2021.

Wat willen we bereiken?

Samenwerking en krachtenbundeling van het netwerk. Dit biedt kansen op het
gebied van informatie-uitwisseling, scholing, deskundigheidsbevordering,
externe communicatie en PR, kennisbehoud en kennisopbouw.
Vanaf januari 2021 moet er binnen het Erfgoedhuis een open netwerk zijn
opgebouwd waarin de verschillende vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen
vinden.

Inhoudelijk
Kosten en dekking

De lasten voor het Netwerk zullen taakstellend worden opgevangen binnen de
huidige subsidie en prestatieafspraken van en met Erfgoed Zeeland. De
overige kosten zijn afhankelijk van het aantal subsidie aanvragen en zullen niet
meer bedragen dan € 27.000,--.

Toezegging

Met dit statenvoorstel wordt toezegging nummer 2 afgedaan. Deze luidt:

N.a.v. GS brief 7 mei 2019 over proces statenvoorstel inzake samenwerking
vrijwilligersorganisaties: Ik kom terug op de suggestie om de twee netwerken
(Erfgoed en Publiek en Erfgoed en Ruimte) te koppelen, zodat er één netwerk
ontstaat.
Voorstel: toezegging afvoeren.
Overige informatie

Behandeld in de commissie Economie van 18 juni 2020

Resultaat na commissiebehandeling

De commissie is van mening dat het voorstel voldoende is onderbouwd voor
behandeling in Provinciale Staten.

