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Geachte dames en heren, 

Aanleiding 
Met deze brief willen wij u informeren over de totstandkoming van de stichting Centrum Groninger Taal en 
Cultuur (CGTC), een samenwerkingsverband tussen het Bureau Groninger Taal en Cultuur (BGTC) en het 
voormalige Huis van de Groninger Cultuur (HGC). Hiermee is uitwerking gegeven aan het door ons in het 
uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 opgenomen streven naar één steuninstelling voor immaterieel 
erfgoed. 

Eerdere behandeling in PS 
4 november 2015: Vaststelling PS van het Strategisch beleidskader Cultuur 2017-2020. 
28 september 2016: Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (ter info in PS behandeld). 

Rol en bevoegdheden PS in deze fase 
Dit onderwerp valt onder het beleidskader cultuur 2017-2020, waarvan u de uitvoering in handen heeft gelegd 
aan ons college. Deze brief heeft een informerend karakter, het gaat om de invulling van een concreet 
voornemen uit het uitvoeringsprogramma. 

Vervolg 
Binnen de Uitvoeringsnota Cultuur 2017-2020 zal stichting CGTC functioneren als de provinciale steuninstelling 
voor immaterieel Erfgoed in Groningen. 

Extern betrokkenen 
In de nieuwe stichting CGTC gaan het voormalige HGC en de RUG (t.b.v. het BGTC) een 
samenwerkingsverband aan. In juni 2018 leverden de twee instellingen een door ons gevraagd gezamenlijk 
plan aan voor de invulling van één steunfunctie immaterieel erfgoed. 

Nadere toelichting 
Inleiding 
In het uitvoeringsprogramma cultuur 2017-2020 staat dat wij streven naar subsidieverlening aan één 
steuninstelling voor immaterieel erfgoed. Tot de vorming van die ene steuninstelling, ontvingen zowel het HGC 
als het BGTC (RUG) structurele subsidie voor de steunfunctie immaterieel erfgoed. Voor het overgangsjaar 
2017 was een bedrag ad € 116.000 (BGTC) en € 268.000 (HGC) gereserveerd; voor de jaren 2018-2020 is een 
totaal jaarbedrag van € 350.000 beschikbaar (€ 34.000 minder i.v.m. te verwachten efficiencyvoordeel). 
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startnotitie 
Met het gezamenlijke plan voor het CGTC Hier most wezen (juni 2018) hebben de betrokken instellingen 
voldoende basis gegeven voor de verdere ontwikkeling van een steunfunctie immaterieel erfgoed. Men heeft de 
meenwaarde van de samenwerking onderbouwd en er is een gezamenlijke visie ontwikkeld op de manier 
waarop men de steunfunctietaken wil uitvoeren. Hierin is speciale aandacht voor verbinding tussen de 
publieksfunctie en het onderzoek, het opereren als netwerkorganisatie gericht op verbinding en samenwerking 
en de inzet van zowel digitale als fysieke activiteiten. 
In de nieuwe stichting CGTC geeft het managementeam (bestaande uit de coördinator van het CGTC en de 
twee vanuit de RUG betrokken hoogleraren Nedersaksisch en Friese taal- en letterkunde) leiding en sturing aan 
de ontwikkeling, taakstelling en uitvoering van het CTC en legt verantwoording af aan het bestuur. 
Net als in 2017 het geval was, worden ook in het nieuwe CTGC de taken van de streektaalfunctionaris belegd 
bij verschillende medewerkers met de benodigde expertise zodat de onderzoeks- en promotietaken goed 
geborgd zijn. 

Managementprotocoi en samenwerkingsovereenkomst 
In september is de startnotitie aangevuld met een managementprotocoi en een samenwerkingsovereenkomst 
tussen het HGC en de RUG (t.b.v. het BGTC). 
De samenwerkingsovereenkomst heeft een juridische inslag en stelt duidelijke grenzen: Het CGTC en de RUG 
gaan een samenwerkingsverband aan in het CGTC. Zij blijven vooralsnog verantwoordelijk voor hun eigen 
inhoudelijke en financiële deel. Op dit moment is dit de hoogst haalbare formele samenwerking die de partijen 
kunnen realiseren. De overeenkomst biedt ruimte voor verdergaande samenwerking. Zo wil men in aanloop 
naar de nieuwe cultuurnota opnieuw nadenken over het dragen en delen van verantwoordelijkheden. 
Het managementprotocoi is gericht op kansen. Het gezamenlijk belang en de gedeelde verantwoordelijkheid in 
het CGTC staan in het protocol voorop net als de onderlinge samenwerking en het verbinden van onderzoek en 
publieksgerichte activiteiten. Dit is belangrijk want het samenwerkingsverband krijgt in de praktijk zijn beslag in 
het managementeam. 

Toestemming aanpassing statuten 
In navolging van artikel 4.71 Algemene wet Bestuursrecht heeft ons college op 2 oktober 2018 toestemming 
verleend voor het door de samenwerkende partijen aangeleverde voorstel tot aanpassing van de statuten van 
het HGC tot CGTC. De nieuwe stichting heeft met ingang van het vierde kwartaal 2018 de subsidierelatie met 
de provincie van de twee oorspronkelijke instellingen overgenomen. 

Afsluitend 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedepute^i^de Staten van Groningen: 
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