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AAN  
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond  

DOOR TUSSENKOMST VAN  
de griffier 

 
Herten, 21 januari 2021 
 
 
Geacht college, 
 
Artikel 43-vragen “Corona ondersteuning lokale cultuursector” 
 
De lokale cultuursector in Roermond heeft net als de meeste andere sectoren 
ernstig te leiden onder de Corona-crisis. Culturele instellingen zijn langdurig 
gesloten en missen daardoor inkomsten en worden geconfronteerd met 
doorlopende vaste kosten. 
  
Ook kunstbeoefenaren, met name natuurlijk de uitvoerenden – zowel 
professionelen als amateurs - en ook hun dienstverleners die daarbij 
ondersteunen en assisteren kunnen al geruime tijd niet meer optreden of hun 
dagelijks beroep uitoefenen en missen daardoor niet alleen hun publiek, maar 
ook de daarbij gegenereerde inkomsten. Ook zij worden geconfronteerd met 
doorlopende kosten zoals huur van repetitieruimtes, kosten voor opslag van 
materialen, extra kosten voor corona-proof maken van repetitieruimtes of 
werkplaatsen enzovoorts. Bovendien worden de dirigenten vanuit een vast 
dienstverband veelal doorbetaald. 
  
Hoewel de sector via rijksregelingen als TOZO, TONK en TVL al de helpende 
hand wordt geboden, blijkt deze vaak ontoereikend en valt een belangrijk deel 
van de culturele sector voor deze regelingen buiten de boot, waarmee de 
bestaande lokale culturele infrastructuur in gevaar is gekomen. De centrale 
overheid heeft deze problematiek gelukkig ingezien en besloten middelen ter 
beschikking te stellen aan de lokale overheden die het mogelijk moeten maken 
deze lokale culturele infrastructuur zo de ondersteunen dat deze in stand kan 
worden gehouden. 
 
Het eerste steunpakket werd al op 26 juni 2020 bekend gemaakt met de brief 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over het “Compensatiepakket 
Coronacrisis medeoverheden”. De gemeente Roermond kreeg daarbij een 
bedrag toegewezen van € 223.710 voor de ondersteuning van lokale culturele 
voorzieningen.  
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Als toelichting staat het volgende te lezen met betrekking tot de ondersteuning 
van deze lokale culturele voorzieningen: 
 
De medeoverheden zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle subsidies aan 
cultuur en houden daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind: 
openbare bibliotheken, muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, 
schouwburgen, concertzalen, vlakke vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende 
kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en festivals. Voor het landelijke 
gesubsidieerde aanbod zijn de lokale podia essentieel als speelplekken. Het kabinet 
heeft besloten om een bevoorschotting op de compensatie aan medeoverheden te 
verstrekken van € 60 miljoen voor de periode van medio maart 2020 tot en met 1 juni 
2020. Dit met het oog op borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. 
Deze organisaties missen nu onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, 
terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen. Het bedrag is 
toegevoegd aan het cluster Cultuur en ontspanning van de algemene uitkering.  
 
In de septembercirculaire welke op 15 september 2020 aan de gemeenten 
werd bekend gemaakt, is opnieuw een extra bedrag toegewezen voor de 
ondersteuning van lokale culturele voorzieningen, € 253.814 voor de 
gemeente Roermond, met ditmaal met als toelichting: 
 
Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van medio maart tot en met 
1 juni 2020, € 60 miljoen verstrekt voor de borging van de lokale en regionale culturele 
infrastructuur (zie paragraaf 2.2-1 van de aanvullende brief juni 2020). Deze 
organisaties missen onder andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de 
vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging doorlopen. Het kabinet stelt aan 
gemeenten nogmaals € 60 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 juni tot en met 
31 december 2020.  
 
Ook met het bekend worden van de decembercirculaire op 16 december 
2020 zijn in een derde pakket extra middelen toegewezen, nu voor het jaar 
2021, voor de gemeente Roermond € 498.408. De toelichting hierbij is: 
 
In de Kamerbrief Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele 
en creatieve sector van 16 november jl. gaat de Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap in op de verdeling van de reeds eerder toegekende € 149,7 miljoen ter 
ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Veel van de culturele instellingen 
die door gemeenten worden ondersteund, komen door de coronacrisis in de problemen 
omdat activiteiten niet kunnen doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra 
middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te 
ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De verdeling 
van de middelen vindt plaats naar rato van de Iv3-uitgaven van 2019 aan cultuur. 
Daarmee is het bedrag dat gemeenten krijgen, gerelateerd aan de aanwezige culturele 
infrastructuur die door gemeenten wordt ondersteund. Een overzicht met de 
toekenning van de bedragen per gemeente is opgenomen in bijlage 3.2-1 van deze 
circulaire.  
Gemeenten weten zelf het beste welke (type) culturele instellingen of voorzieningen 
moeten worden ondersteund. Het is daarom aan de gemeenten zelf om de middelen 
daar in te zetten waar de culturele infrastructuur van hun gemeente de steun het 
hardst nodig heeft.  
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Dit betekent dat Roermond voor 2020 (€ 477.524) en voor 2021 (€ 498.408), 
in totaal dus bijna 1 miljoen euro ter beschikking heeft voor de corona-
ondersteuning van de lokale culturele sector. 
 
Dit brengt de VVD-fractie tot de volgende art. 43 vragen: 
 

1. Zijn door het college plannen of richtlijnen opgesteld hoe de lokale 
culturele sector, in de volle breedte, in 2020 en 2021 ondersteund kan 
worden om de gevolgen van de corona crisis zoveel mogelijk het hoofd 
te bieden en deze daardoor in stand te houden? 

2. Kan het college deze plannen of richtlijnen als bijlage aan de 
beantwoording van deze vragen toevoegen? 

3. Welke stakeholders zijn ingeschakeld of werden betrokken bij de 
opstelling van deze plannen of richtlijnen? 

4. Op welke wijze zijn of worden de betrokkenen in de culturele sector en 
culturele infrastructuur in Roermond geïnformeerd over de 
mogelijkheden van en voorwaarden voor ondersteuning op basis van 
deze door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen? 

5. Heeft het college, bij afwezigheid van gemeentelijke plannen of 
richtlijnen, de rijksgelden anderszins ter ondersteuning van de lokale 
culturele instellingen of voorzieningen ingezet? 

6. Zo ja, welke criteria zijn hiervoor gehanteerd en zijn de rijksmiddelen 
inmiddels aan de lokale culturele sector overgemaakt? 

7. Zo neen, wanneer kan de lokale culturele sector deze rijksmiddelen wél 
tegemoet zien? 

 
Ik zie uw beantwoording met bijzondere interesse tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Ernest Oele 
Raadslid 
Voorzitter Audit Commissie 
 
VVD-fractie | Gemeente Roermond  
Stadhuis, Markt 31 | Postbus 900 | 6040 AX  ROERMOND 
E ernest@oele.org  | T +31 (0) 6 15 868 405 
 

  
 
 
 


