College van burgemeester en wethouders

GOEDGEKEURD

Zitting van 23 juni 2020
Beleid en Uitvoering - Samenleving en
Ontwikkeling

12

2020_B&W_00248

Nota van antwoord - Schriftelijke vragen VVD, steun
voor culturele sector

Samenstelling:
Aanwezig:
de heer R. Bats, Burgemeester; de heer B. Harmsma, Wethouder; mevrouw T. Jongman, Wethouder;
de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw T. Bijl

Zijn eveneens aanwezig:
mevrouw Henriette De Jong, Loco gemeentesecretaris

Afwezig:
mevrouw J. Groot de, Secretaris

Nota van antwoord
Vraag en antwoord
De huidige coronacrisis is eerst en vooral een ernstige aanslag op de gezondheid van Nederlanders en
een beproeving op de kwaliteit van het gezondheidssysteem. Hiernaast worden andere sectoren hard
geraakt. De landelijke overheid maakt miljarden aan noodsteun vrij, op het niveau van de gemeente is
het noodloket geopend en is het college op zoek naar verdere steun.
De culturele sector wordt eveneens geraakt. Bijeenkomsten werden aanvankelijk helemaal verboden
en de eis van 1,5 meter afstand lijkt het realiseren van een cultureel evenement onmogelijk te maken.
Op 15 april stelde minister van Engelshoven € 300 miljoen ter beschikking voor deze sector.
Er lijkt een verruiming rondom bijeenkomsten te ontstaan. Recent ontstaan, ook in Steenwijkerland,
initiatieven om de cultuursector te ontsluiten. Op dit moment lijkt dit marginaal en is er amper
perspectief om e.e.a. economisch renderend te zien. Het ligt voor de hand dat deze sector een van de
laatste zal blijken die echt open gaat. Immers, grote groepen mensen op 1 plaats en 1 ruimte laten
zich slecht verenigen met corona. Gevreesd mag worden voor een groot aantal faillissementen in het
najaar van 2020. Daarnaast, cultuur is ook mensenwerk: wat gebeurt er met een groep
cultuuraanbieders die lange tijd zonder activiteiten zit?
De VVD Steenwijkerland beseft dat de invloed van de gemeente op deze sector in deze periode gering
is. Tegelijkertijd, cultuur vervult een belangrijke functie in onze samenleving. En in onze gemeente
wordt Cultuur, met alle verenigingen, stichtingen, corso’s en organisaties, zeker met hoofdletters
geschreven
In dit geheel heeft de fractie van de VVD Steenwijkerland enkele vragen gesteld aan het
college. Hieronder vindt u onze beantwoording.
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1. Heeft het college kennis van culturele instellingen die op dit moment financieel in hun
voortbestaan worden bedreigd?
o Ja, er is een goed beeld van de status quo bij de culturele instellingen. Met de grote
instellingen is rechtstreeks contact tussen directie en gemeente.
o De dorpshuizen en wijkaccommodaties zijn nagebeld om te vragen hoe het gaat met
deze accommodaties.
o Het noodloket maatschappelijke organisaties zorgt ervoor dat zij ook terecht kunnen
voor vragen of suggesties. Het noodloket wordt goed gevonden.
2. Is er op het niveau van de werkorganisatie contact tussen medewerkers van de gemeente en
diverse culturele instellingen over het opstarten in de post-corona periode?
o Ja, hierover zijn contacten tussen instanties en gemeenten, bijvoorbeeld met theater
De Meenthe, maar ook met de bibliotheek en andere accommodaties. Opstart geldt
ook voor verenigingen, denk hierbij aan muziek- of sportverenigingen.
o Het noodloket voorziet ook hierin. Opstartactiviteiten worden gemeld en
opstartprotocollen worden nagezien. Instellingen worden geadviseerd o.g.v. actuele
kaders indien nodig.
o Tot slot is er een coulanceregeling voor subsidies van evenementen en activiteiten
opgezet. Dit houdt in dat de gemeente coulant omgaat bij wijzigings- of
vaststellingsverzoeken voor verstrekte subsidies voor activiteiten en evenementen. De
uitwerking van deze maatregel is opgenomen op de gemeentelijke website.
3. Heeft het college (voorlopige) steunplannen ontwikkeld om met name de regionale culturele
instellingen en organisaties te helpen bij een doorstart in het straks nieuwe normaal?
o Er wordt onderzocht of naast de bestaande regelingen (TOZO/TOGS/Uitstel betaling
gemeentelijke belastingen etc.) een vitaliteitfonds kan worden opgezet. Dit
vitaliteitfonds is bedoeld voor verenigingen en instanties die van vitaal belang zijn
voor de samenleving in Steenwijkerland en door de coronacrisis hard geraakt worden.
Zij lopen inkomsten mis en komen hierdoor in de problemen.
o De kaders van het vitaliteitfonds worden in het hernieuwd perspectief meegenomen
en o.b.v. afstemming met college en raad in concrete actiepunten uitgewerkt.
o Daarnaast wordt maatwerk geleverd aan instanties.
4. Is de gemeente het met de VVD eens dat initiatieven in deze voorlopig eerder ontstaan op
basis van ‘kijken wat mogelijk is’?
o We kijken naar wat mogelijk is en wat nodig is om vitale organisaties voor de
samenleving in stand te houden.
Vervolg
Acties o.b.v. gestelde vragen (samengevat):
1. Tot slot is er een coulanceregeling voor subsidies van evenementen en activiteiten opgezet.
Dit houdt in dat de gemeente coulant omgaat bij wijzigings- of vaststellingsverzoeken voor
verstrekte subsidies voor activiteiten en evenementen. De uitwerking van deze maatregel is
opgenomen op de gemeentelijke website.
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2. De kaders van het vitaliteitfonds worden in het hernieuwd perspectief meegenomen en o.b.v.
afstemming met college en raad in concrete actiepunten uitgewerkt.
3. De dorpshuizen en wijkaccommodaties zijn per nieuwsbrief geïnformeerd over de uitkomsten
van de nabelactie en te nemen vervolgacties.

Bijlagen
1. Schriftelijke vragen VVD - Steun voor culturele sector.pdf
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Collegevragen VVD Steenwijkerland.
De huidige Corona crisis is eerst en vooral een ernstige aanslag op de
gezondheid van Nederlanders en beproeving van de kwaliteit van het
gezondheidssysteem .
Hiernaast worden andere sectoren hard geraakt. De landelijke overheid
maakt miljarden aan noodsteun vrij, op het niveau van de gemeente is het
noodloket geopend en is het college op zoek naar verdere steun.
De culturele sector wordt eveneens geraakt. Bijeenkomsten werden aanvankelijk helemaal verboden
en de eis van 1,5 meter afstand lijkt het realiseren van een cultureel evenement onmogelijk te
maken. Op 15 april stelde minister van Engelshoven 300 miljoen ter beschikking voor deze sector.
Er lijkt een verruiming rondom bijeenkomsten te ontstaan. Recent ontstaan, ook in Steenwijkerland,
initiatieven om de cultuursector te ontsluiten. Op dit moment lijkt dit marginaal en is er amper
perspectief om e.e.a. economisch renderend te zien.
Het voor de hand dat deze sector een van de laatste zal blijken die echt open gaat. Immers, grote
groepen mensen op 1 plaats en 1 ruimte laten zich slecht verenigen met corona. Gevreesd mag
worden voor een groot aantal faillissementen in het najaar van 2020. Daarnaast, cultuur is ook
mensenwerk: wat gebeurt er met een groep cultuuraanbieders die lange tijd zonder activiteiten zit?
De VVD Steenwijkerland beseft dat de invloed van de gemeente op deze sector in deze periode
gering is. Tegelijkertijd, cultuur vervult een belangrijke functie in onze samenleving. En in onze
gemeente wordt Cultuur, met alle verenigingen, stichtingen, corso’s en organisaties, zeker met
hoofdletters geschreven
In dit geheel heeft VVD Steenwijkerland enkele vragen aan het college.
•
•
•
•

Heeft het college kennis van culturele instellingen die op dit moment financieel in hun
voortbestaan worden bedreigd?
Is er op het niveau van de werkorganisatie contact tussen medewerkers van de gemeente en
diverse culturele instellingen over het opstarten in de post-Corona periode
Heeft het College (voorlopige) steunplannen ontwikkeld om met name de regionale
culturele instellingen en organisaties te helpen bij een doorstart in het straks nieuwe
normaal?
Is de gemeente het met de VVD eens dat initiatieven in deze voorlopig eerder ontstaan op
basis van ‘kijken wat mogelijk is’?

Met vriendelijke groet,
Bert Beltman,
Fractie VVD Steenwijkerland
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