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1

Welk onderwerp / agendapunt wilt u aan de orde stellen?
Het advies van de HAC op de bezwaren tegen de tot weigering van gevraagde subsidies in het kader van de
Subsidieregeling Hedendaagse cultuur – Professionele kunsten 2021-2024 heeft als gevolg dat de
adviescommissie is ontslagen en een tijdelijke adviescommissie is aangesteld. In de themabijeenkomst wil
de PvdA de gevolgen hiervan bespreken voor de volgende periode van verdeling van subsidies uit deze
regeling.
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Wat is het doel van de themabijeenkomst?
Informeren over de rol, taken en bevoegdheden van de Provincie als het gaat om vervolg te geven aan het
advies van de HAC. Zoals het opnieuw instellen van adviescommissie voor de beoordeling van
subsidieregeling Hedendaagse Cultuur – Professionele kunsten en de werkwijze van deze
adviescommissie, voor de volgende periode van verdeling van subsidies uit deze regeling. Welke kaders
geven PS mee aan deze adviescommissie en hoe voorkomen we herhaling.
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Waarom moet deze bijeenkomst gepland worden op een Statendag?
Het HAC is ongekend negatief over de werkwijze van de adviescommissie op de subsidie aanvragen voor
Cultuur. De bezwaren zijn gegrond verklaard en de adviescommissie is door GS buiten werking gesteld. Als
oplossing is een nieuwe adviescommissie ingesteld die voor april over alle 68 aanvragen opnieuw moet
beoordelen. Naast behoefte aan evaluatie over waar is het mis gegaan, is ook behoefte over hoe nu verder
en wat is de rol van PS hierbij. Om hier in overzicht te krijgen en de verantwoordelijkheden van PS hierin,
is een themabijeenkomst op een Statendag wenselijk.
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X

Welk karakter dient de themabijeenkomst te hebben?
Informerend
X Informatiebijeenkomst
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Eventueel: nadere (achtergrond) informatie gewenste bijeenkomst
Achtergrond informatie is het HAC advies en de antwoorden van Statenvragen hierop. Evenals de subsidie
regeling zelf.

