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Met deze brief informeer ik u over de uitkomst van het overleg met een aantal gemeenten over de
Samenwerkingsagenda Cultuur Zuid-Holland op vrijdag 19 november 2021. Deze
Samenwerkingsagenda ontving u eerder als bijlage bij de brief over de motie 1024 en de
toezegging inzake het actieplan witte vlekken (kenmerk PZH-2021-790554168).
Betrokken gemeenten zijn positief over de Samenwerkingsagenda, die met input van een groot
aantal gemeenten, Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland tot stand is gekomen. Er is steun
en waardering voor ons voorstel om op om korte termijn de volgende acties op te pakken:
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1.

de lobby en belangenbehartiging o.a. in samenwerking met de 28 niet bij een stedelijke

2.

cultuurregio aangesloten gemeenten richting rijk en Tweede Kamer met als doel de
gehele culturele infrastructuur van Zuid-Holland op de kaart te zetten.
het organiseren van een bijeenkomst in het voorjaar van 2022 voor alle 52 ZuidHollandse gemeenten met als doel kennisuitwisseling en het delen van good practices
over o.a. cultuur en corona.
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dichtbij het

Naast deze afspraken hebben gemeenten aangegeven behoefte te hebben aan extra financiële
middelen. De provincie zal zich blijven inzetten voor het vergaren van additionele middelen
bijvoorbeeld van het Rijk in het kader van de coronasteun.

provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
De parkeerruimte voor

We spraken af om in 2022 in ieder geval drie keer bijeen te komen om nadere afspraken te
maken over het oppakken van de (andere) acties in de Samenwerkingsagenda. Ik vertrouw erop

auto’s is beperkt.

u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

het tien minuten lopen.
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