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Sturing en verantwoording provinciale cultuurinstellingen
Geachte Statenleden,
In de commissievergadering Bestuur, Maatschappij en Middelen van 21 april 2021 heeft u gesproken
over cultuurparticipatie en aan de orde kwamen de administratieve lasten die samenhangen met de
boekjaarsubsidies van de provinciale cultuurinstellingen.
In mijn brief van 21 mei 2021 heb ik u geschreven dat ik waarde hecht aan een goede balans tussen
enerzijds onze controle- en sturingsbehoefte en onze publieke en politieke verantwoordelijkheid en
anderzijds de wens om minder administratieve lasten bij de uitvoering. De vraag of we tot een betere
balans kunnen komen, vind ik relevant en daarom heb ik u toegezegd een onderzoek uit te laten voeren
naar de lasten bij de zes cultuurinstellingen.
Voor de uitvoering van dit onderzoek is Sira Consulting in de arm genomen. Dit onderzoek is gestart in
september en loopt nog. In mijn brief van 21 mei 2021 sprak ik de verwachting uit dat ik voor het einde
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van dit jaar de bevindingen van het onderzoek met u zou kunnen delen. Ik heb daar echter iets meer tijd
voor nodig. Onderdeel van het onderzoek is een gezamenlijke brainstormsessie met de
cultuurinstellingen om van gedachten te wisselen over haalbare maatregelen en agenda-technisch lukt
het niet om daar dit jaar nog een geschikte datum voor te vinden. In overleg met de instellingen wordt
gezocht naar een geschikt moment in het nieuwe jaar. Ik kom in het eerste kwartaal van 2022 bij u terug
met de bevindingen van het onderzoek.
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Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

auto’s is beperkt.
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