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Geachte voorzitter/leden,

ln de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie van 14 mei 2014
hebben wij u toegezegd de Cultuurnota 2013-2016 "Oude wereld, nieuwe mindset"

halveruvege de beleidsperiode te evalueren en in deze evaluatie de Provinciale Ad-
viescommissie Cultuur mee te nemen. ln dezelfde vergadering zegden wij u toe dat er

op korte termijn een overleg zou plaatsvinden met het Hunebedcentrum te Borger

over de vermeende slechte financiële positie van het centrum.

ln deze brief geven wij aan hoe wij invulling geven aan deze twee toezeggingen

Tussenevaluatie C u ltu u rnot a 2013-2016
Evaluatie is terugblikken en het vragen van onafhankelijke input op het verloop en de

resultaten van de nota. Wij beoordelen niet alleen hoe het beleid in de praktijk func-
tioneert, maar zoeken tevens naar mogelijkheden voor de toekomst. Naast bevin-

dingen dus ook aanbevelingen voor verbetering.

Een onafhankelijke input op het verloop en de resultaten van de nota verkrijgen wij
door:
- interview/vragenlijst onder culturele instellingen waarmee wij meerjarige afspraken

hebben over uitvoering van het cultuurbeleid. De meting betreft ook de subsidie-
procedure;

- visitatie, als instrument aangekondigd in de cultuurnota, van de vijf musea van

provinciale betekenisl door een onafhankelijke commissie van deskundigen om

een objectief beeld te krijgen van de kwaliteit van de uitvoering van beleidsdoelen

en dit te verbeteren. Het proces bestaande uit een zelfevaluatie en een bezoek

Hunebedcentrum, Museum De Buitenplaats, Nationaal Gevangenismuseum Veenhuizen, Herinnerings-

centrum Kamp Westerbork, Drents Museum
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aan het museum van een onafhankelijke commissie stelt een museum in staat de

eigen organisatie tegen het licht te houden. Doel is een beter, completer en geva-

lideerd inzicht te krijgen in de krachten en zwaktes van de organisatie. Dit geeft in
samenspel met de bevindingen en aanbevelingen van de Visitatiecommissie aan

museum en provincie instrumenten in handen om de kwaliteit van de museale acti-

viteiten gestructureerd te versterken;
gesprek met de Provinciale Adviescommissie Cultuur over haar bevindingen over
en aanbevelingen voor het effectief behalen van beleidsdoelen.

ln de Cultuurnota 201 3-2016 hebben wij de Provinciale Adviescommissie Cultuur in
een rol gezet die selectiever is gemaakt ten opzichte van de vorige beleídsperiode. Wij
vragen de commissie als onafhankelijk adviesorgaan bij grotere subsidieaanvragen en
gericht op artistiek-inhoudelijke kwaliteit om advies. ln het kader van deze tusseneva-
luatie bekijken wij of wij goed zitten in deze selectievere rol.

ln de tussenevaluatie van ons cultuurbeleid maken wij helder onderscheid tussen

feiten (objectief, vaak cijfermatige gegevens), meningen (subjectief, vaak op basis van

ervaringen van betrokkenen) en oordelen (onze conclusies op basis van de bevin-

dingen).

U kunt de tussenevaluatie van de Cultuurnota 2013-2016 voor het einde van 2014

verwachten.

Stand van zaken Hunebedcentrum
Naar aanleiding van de bríef vanuit de raadsfracties van de gemeente Borger-Odoorn

aan uw Staten over een slechte financiële positie van het Hunebedcentrum hebben

inmiddels twee bestuurlijke overleggen plaatsgevonden: op 20 juni 2014 en op

20 augustus 2014. Op hoofdlijnen willen wij u graag informeren over de uitkomsten

van dit overleg.

Belangrijk gegeven is dat het Hunebedcentrum geen acuutfinancieel probleem heeft

in zijn exploitatie. Wel is men op zoek naar manieren om projecten passend te maken

voor extra provinciale subsidie, bovenop de meerjarensubsidie van € 80.000,-- per
jaar.

Wij hebben daarvoor diverse mogelijkheden aangereikt, bijvoorbeeld in ondersteuning

bij het indienen van projecten die passen binnen de provinciale kerntaak van het

Hunebedcentrum. Onderzocht wordt welke (nieuwe) mogelijkheden er zijn om het

Hunebedcentrum te versterken als museum, waarbij de geschiedenis van de hune-

bedden en de Trechterbekercultuur centraal staat. Hierover is het centrum met ons in
gesprek. Daarnaast geven directie en bestuur van het centrum aan medewerking te

verlenen aan voornoemde visitatie in het kader van de tussenevaluatie van ons cul-

tuurbeleid.
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