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Ondeniverp: Samenwerking met Drents Arch ief i n Cu ltu u rnota 20 17 -2020

Geachte leden/voorziüer,

U bespreekt ln uw Statencommissievergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Eco-

nomie (FCBE) van 14 september 2016 de Cultuurnota 2017-2020. Daarin is de rela-

tievorm van de samenwerking met het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Drents

Archief nog niet meegenomen. Wij stellen u met deze brief voor deze samenwerking

alsnog te betrekken bíj de Cultuurnota 2017-2020. Dit biedt het Drents Archief duide-

lijkheid. Ook maakt RHC een apart verzoek aan u om goedkeuring voor een structure-

le prestatiesubsidie per boekjaar in het kader van de cultuurnota overbodig.

Relatie met Cu f tuu rnota 2017 -2024

Het RHC Drents Archief heeft een tweeledige taak: wettelijk archiefbeheer en cultuur-

taken. ln de voorliggende Cultuurnota 2017-2020 en inspraaknota is het volgende

opgenomen over de provinciale samenwerking met het Drents Archief.

De cultuurnota geeft aan (pagina 36):

"Over de wijze van samenwerking met het Drents Archief voor zowel wettelijke ar-

chiefbeheer als aan cultuurdoelen nemen wij in 2016 een besluit. Het Drents Archief is

vaste partner bij de uitvoering van het Drentse cultuurbeleid."

ln de lnspraaknota, op pagina's 45 en 46, merken de gezamenlijke erfgoedinstellin-
gen, waaronder het Drents Archief op:

"Verder maken wij uit uw cultuurnota op, dat u inzet op een stevige provinciale basis-

infrastructuur voor musea en archieven. U toont bereidheid meerjarig te investeren in

de exploitatie en de vernieuwing van de erfgoedinstellingen. Dat is goed nieuws, te-

meer daar u aangeeft dat te willen doen op basis van heldere regels. Wij interpreteren

dat als een voornemen tot minder regelgeving en dus verlaging van de administratieve

druk. Uiteraard willen wij vanuit good governance op een juiste wijze onze prestaties

verantwoorden, dat spreekt voor zich."
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ln de lnspraaknota staat vervolgens, in reactie op de inspraakreactie van het RHC
Drents Archief (pagina 50):
'Wij zijn voornemens u in deze cultuurnota via de basisinfrastructuur meerjarig zeker-
heid te bieden in de exploitatie en voor het wettelijk archiefbeheer een langjarige
d ienstverlen in gs-overeenkomst met u te slu iten. "

Het Drents Archief heeft de wens uitgesproken dat de provincie zou toetreden tot de
Gemeenschappelijke Regeling (GR). De samenwerking met het Drents Archief voor
de wettelijke taak kan een lichtere vorm krijgen dan deelnemen in de GR. Bijvoorbeeld
via een meerjarige dienstverlenings- of beheerovereenkomst. Dit was de eenduidige
conclusie na toepassing van de nota Verbonden partijen. Daarom hebben wij besloten
om u niet voor te stellen dat de provincie toetreedt tot de GR. Het Drents Archief res-
pecteert deze keuze.

De gezamenlijke erfgoedinstellingen, waaronder Drents Archief, interpreteren de cul-
tuurnota zo dat de provincie meerjarig wil investeren in de erfgoedinstellingen. Dit is
correct. Wij stellen voor wat betreft de vijf bovenaan pagina 36 van de cultuurnota
genoemde instellingen om deze meerjarige zekerheid te bieden. Deze keuze kon voor
het Drents Archief, in afwachting van een besluit over de wijze van samenwerking,
nog niet worden gemaakt. Omdat wij voor de wettelijke taak hebben gekozen voor een
dienstverleningsovereenkomst en niet voor toetreding tot de GR, kan er nu voor de
financiering van de cultuurtaken ook meerjarige zekerheid worden geboden. Om deze
reden stellen wij nu voor om het Drents Archief toe te voegen aan in het rijtje instellin-
gen bovenaan pagina 36.

Verzoek
Concreet verzoeken wij u om de volgende tekstwijzigingen mee te nemen in de be-
raadslagingen inzake de cultuurnota, pagina 36 (de aanvulling op de bestaande tekst
is cursief weergegeven):
"Enkele instellingen ontvangen van ons structureel een prestatiesubsidie per boekjaar
en worden apart benoemd in de provinciale meerjarenbegroting:
- Drents Archief ((digitaal) publieksbereik en culturele activiteiten met historische

bronnen)

Onderstaande organisaties ontvangen wel een bijdrage, maar niet in de vorm van een
subsidie:
- Drents Archief voor de uitvoering van het wettelijk beheer van de overgebrachte

p rov i n c i al e a rch i eve n o p g ro n d va n ee n d i e n stve rl e n i n g sove re e n ko m st. "

Hoogachtend,

van Drenthe,
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