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: l"t" begrotingswijziging 2020

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering digitaal bijeen op 22 april2020 ter behandeling van
bovenvermeld agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit te wijzigen, zodat het komt te luiden als volgt:

1.

De lste Begrotingswijziging202O vastte stellen met dien verstand dat:

a)

b)

het budget in 2020 voor doel 4.3 met € 250.000 wordt verhoogd ten behoeve van het verhogen van
de begrotingssubsidie van het Erfgoedhuis met € 100.000 en de begrotingssubsidies van de vier
instellingen van de Basisvooziening Cultuur met € 150.000 e.e.a. te verdelen naar rato van de
huidige subsidies.
de verhoging ten laste wordt gebracht van het begrotingssaldo/de algemene reserve en
daarbinnen ten laste te brengen van de resterende 'coalitiemiddelen'voor'erfgoed, cultuureducatie
en -participatie' ad € 6,2 miljoen.

Toelichting:
ln het beleid Cultuur en erfgoed werken we samen met een aantal vaste partners die jaarlijks een
begrotingssubsidie krijgen. Voor erfgoed gaat het om het Erfgoedhuis en voor de Basisvooziening Cultuur
gaat het om Kunstgebouw, Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland, Popunie en Stichting Educatie Orkest Projecten
Deze organisaties zijn in het verleden stevig gekort en hun begrotingssubsidie is sindsdien ook niet
geïndexeerd. Deze organisaties geven aan structureel ruimte nodig te hebben om de'normale'
bedrijfsvoering te versterken om hun huidige takenpakket te kunnen blijven uitvoeren.
ln dit amendement voegt voor de 2d" helft van 2020 € 250.000 toe aan doel 4.3 'Erfgoed, cultuur en
toerisme (112 jaar x €500.000). De dekking wordt via het begrotingssaldo en de Algemene Reserve
gevonden binnen de resterende 'coalitiemiddelen'voor Erfgoed en Cultuur ad 25 miljoen euro. Conform de
1"t" begrotingswijzing resteert hiervan nog € 6,2 miljoen. Tegelijk de oproep aan GS om met een voorstel
voor structurele versterking van onze cultuur- en erfgoed partners te komen voor 2021 e.v..
ln dit amendement worden direct de subsidieplafonds van deze vijf begrotingsubsidies voor 2020 met in

totaal€ 250.000 opgehoogd. Voor het Erfgoedhuis wordt € 100.000 gereserveerd. Voor de vier instellingen
van de Basisvooziening Cultuur wordt € 150.000 gereserveerd. De subsidie wordt verdeeld naar rato van
de huidige subsidies. Dit betekent dat voor het Kunstgebouw € 1 15.500, het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

€ 19.500, de Popunie € 12.000 en de Stichting Educatie Orkest Projecten € 3.000 wordt gereserveerd.
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