Vergadering van de BAC Cultuur
op 8 september 2022

Agenda
Vergaderdatum en -tijd
Locatie
Genodigden

Verhinderd
gast

8 september 2022 13.30 -15.30
Microsoft teams
−
Sietske Poepjes (Fr) voorzitter
−
Anita Pijpelink (Zld), Michiel Rijsberman (Fl), Rosan Kocken (NH), Rob van Muilekom
(Utr), Roy de Witte (Ov), Stijn Smeulders (NB), Willy de Zoete (ZH), Madeleine van
Toorenburg (Li), Peter Drenth (Gld), Nelleke Vedelaar (Dr), Mirjam Wulfse (Gr)
−
Marieke van Engelen (IPO), John Smits (IPO), Floor van Spaendonck (IPO),
Ad Nederlof (IPO), Nicole Morskate (IPO)
Kristel Baele (Raad voor Cultuur) agendapunt 1.0

1. Opening
1.0 In gesprek met Kristel Baele, voorzitter Raad voor Cultuur
Kern van het onderwerp
In vervolg op het gesprek met de directeur van Raad voor Cultuur (Hierna: Raad) in de
vergadering van 23 juni jl. schuift dit keer Kristel Baele aan om met de BAC in gesprek te
gaan over:
-advies Digitalisering (publicatie op 6 september);
-operationalisering van de codes en;
-proces en aanpak in vervolg op het advies van de Raad: “Beweging in het Bestel,
verkenning naar een nieuw advies over het cultuurbestel”.
A. Mededelingen
1.1 Actualiteiten (mondeling)
1.2 Cross over/ rol in de ruimte erfgoed (Mondeling)
B. Bestuurlijke overleggen
1.3 BO verlenging BIS op vrijdag 9 september (mondeling)
2. Strategische agenda/bespreekpunten
2.1 Eindrapport Berenschot ‘De rol van provincies in het culturele bestel’
Kern van het onderwerp
IPO heeft in februari 2022 een opdracht verleend aan Berenschot voor het uitbrengen van
een advies over de gewenste rol van provincies in een nieuw cultuurstelsel. In de
vergadering van de BAC Cultuur van 23 juni 2022 hebt u de memo “Hoofdlijn van het
advies” van Berenschot besproken. Deze gaf de eerste resultaten van het onderzoek en
hoofdlijnen van het advies. Hierbij leggen we het uitgewerkte, definitieve rapport van
Berenschot aan u voor ter bespreking in de vergadering van 8 september. Hierin is de
strategische input van de BAC verwerkt. Een eerdere versie van dit rapport is reeds
besproken in de AAC van 29 juni 2022 en ook de feedback van de AAC-leden is in deze
eindversie verwerkt, net als de evaluatie van de stedelijke cultuurregio’s door DSP in
opdracht van OCW.
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3. Hamerstukken
3.1 Reactie IPO op RvC-advies ‘‘Archeologie bij de Tijd’”
Kern van het onderwerp
In februari bood de staatssecretaris het advies van de Raad voor Cultuur ‘Archeologie bij
de Tijd’ aan de Tweede Kamer aan. Na de zomer zal zij komen met een beleidsreactie.
Binnen het vakberaad Provinciaal Archeologen (archeologische werkgroep van IWC) is een
reactie op het rapport opgesteld, met als doel te komen tot een officiële reactie vanuit IPO
namens de provincies. De conceptbrief is binnen de meeste provincies ook al intern
afgestemd.
3.2 IPO-VNG brief inzake verlenging erfgoeddeal
Kern van het onderwerp
Verlenging Erfgoed deal.
4. Verslagen
4.1 Besluitenlijst en actielijst BAC Cultuur op 23 juni 2022
Kern van het onderwerp
Besluitenlijst BAC Cultuur van 23 juni 2022
5. Rondvraag en sluiting
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