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Geachte heer/mevrouw,
Op 17 december jI. heeft de fractie van ChristenUnie een aantal vragen gesteld over de inzet van de het
OCW-bedrag dat we als gemeente ontvangen voor kunst en cultuur.
De antwoorden op de gestelde vragen vindt u hieronder.
1. Weet u al welk bedrag u tegemoet kan zien vanuit het ministerie van 0GW? Zo ja, om welk bedrag
gaat het?
In bijlage 1 vindt u de brief van OCW, hierin staat vermeld dat de gemeente Huizen een bedrag
van € 149.300 ontvangt.
2. Het bedrag is niet geoormerkt: gaat u het bedrag wel inzetten voor kunst en cultuur?
Uitgangspunt is dat het bedrag ingezet wordt voor kunst en cultuur.
a.

Zo niet, kunt dat motiveren?

b.

Zowel:
i. Gaat u de makers en aanbieders van kunst en cultuur betrekken of raadplegen om te komen
tot een voorstel van de besteding voor deze gelden?
We zullen uitvraag doen bij organisaties in het culturele veld om te inventariseren of ze
inkomensverlies voor dit jaar verwachten en/of extra (hebben) moeten investeren voor de
continuering van hun onderneming/stichting. Organisaties zullen daar dan een aanvraag voor
moeten doen. Op basis de aanvragen zullen wij een besluit nemen over de inzet van de
middelen. De gemeente Huizen heeft de betrokken organisaties die in beginsel binnen de
regeling passen al actief benaderd.
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ii. Wat zijn de kaders of de visie die u gaat hanteren om tot een voorstel te komen voor de
besteding van deze gelden?
Het uitgangspunt is dat de inzet van de gelden inkomstenverlies moet compenseren en moet
bijdragen aan de continuïteit van organisaties (extra inkomsten, digitalisering, communicatie,
ledenwerving, marketing etc.) en gericht op de doelstellingen uit de cultuurnota. Daarnaast
komt de VNG binnenkort met een handreiking voor de besteding van deze gelden. Deze
handreiking zullen we hierbij betrekken.
iii. Als er al een bestedingsvoorstel is: hoe gaat u het bedrag inzetten? Voor welke
organisaties, projecten, bestemmingen en dergelijke. Kunt u daarbij aangeven of deze
projecten al begroot waren of nieuw zijn?
Er is nog geen bestedingsvoorstel voor financiële ondersteuning aan organisaties/ondernemers
in het culturele werkveld. Het wachten is op de aanlevering van de begrotingen voor 2021 om
de hoogte van de financiële ondersteuning te bepalen. Hierbij hebben de betrokken
organisaties zelf invloed op het moment van ontvangen van financiële ondersteuning.
c.

Wat is het termijn waarop u het bedrag gaat besteden?
Het bedrag moet in 2021 besteed worden. De gemeente heeft het streven om de betrokken
organisaties zo snel als mogelijk financieel bij te staan o.b. v. de beschikbaar gestelde
middelen.

Hoogachtend,
Bi
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Betreft

Coronacrisis: extra rijksmiddelen voor de lokale cultuur

Geacht college,
Op 16 november jongstleden heb ik de Kamer op de hoogte gesteld van de
uitwerking van de € 414 miljoen specifieke steun voor de culturele en creatieve
sector als gevolg van de coronacrisis. Deze steun is erop gericht om instellingen
en makers in de culturele en creatieve sector te ondersteunen bij de productie
van tentoonstellingen, films en voorstellingen c.s. en zo de rijke culturele
infrastructuur in ons land in stand te houden. Dit is niet alleen van belang voor
het publiek, maar ook om de werkgelegenheid in de sector op peil te houden.
In de thans voorliggende brief richt ik mij tot u, omdat er in 2021 ook een deel
van deze € 414 miljoen, te weten in totaal € 150 miljoen beschikbaar is voor de
ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.
Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor gemeenten, omdat Rijk en gemeenten
gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de lokale infrastructuur. Van de
totale overheidsuitgaven aan lokale culturele voorzieningen komt ruim twee derde
vanuit medeoverheden. Zij 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, maar ook
voor het niet-gesubsidieerde aanbod, zijn de lokale podia en organisaties
essentieel als speel- en vertoningsplekken. Veel van deze instellingen komen door
de coronacrisis in de problemen doordat ook daar activiteiten niet kunnen
doorgaan en eigen inkomsten dalen. Met deze extra rijksmiddelen kunt u deze
belangrijke instellingen ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in
stand houden.
Dit pakket is een vervolg op het eerste steunpakket voor cultuur in 2020 waarin
€ 48,5 miljoen matchingssubsidie voor de ondersteuning van regionale musea,
(pop)podia en filmtheaters was opgenomen. Daarnaast hebben gemeenten en
provincies in 2020 aanvullende middelen gekregen, bestaande uit tweemaal € 60
miljoen voor gemeenten en € 8 miljoen voor de provincies voor de compensatie
van inkomstenderving door het kwijtschelden van de huur van culturele
instellingen.
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Ik heb er vertrouwen in dat u deze extra middelen voor dit specifieke doel,
namelijk het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur, goed zult
besteden. Hoe u dat doet is aan u: ondersteuning van instellingen en
voorzieningen, ondersteuning van makers of het oprichten van een regionaal
fonds. De keuze is aan u, aan de hand van de noden in de lokale culturele
infrastructuur. Ik wijs u in dit kader ook op de samenloop van de NOW-subsidie
met de sectorspecifieke aanvullende financiële steun. Het kabinet heeft in zijn
brief over de aanpassing in het economisch steun- en herstelpakket11en de bijlage
van 9 december een verduidelijking gegeven met betrekking tot het omzetbegrip
binnen de NOW. Hierin wordt als uitgangspunt gehanteerd dat als andere coronagerelateerde subsidies volgens het jaarrekeningenrecht als omzet/opbrengsten
worden gezien voor de instelling, het ook omzet is voor de NOW. Voor 5
rijksbrede subsidies is hier een uitzondering op gemaakt, deze worden altijd
gekwalificeerd als omzet voor de NOW (o.a. TVL, TOGS). Bepalend bij de vraag of
iets tot de NOW omzet gerekend moet worden is of een subsidie aansluit bij de
reguliere activiteiten van de instelling. Dit is niet het geval als de extra steun een
verlaging van de bedrijfskosten betreft, zoals een huurverlaging. Een compensatie
voor misgelopen omzet dient wel tot de NOW omzet gerekend te worden. Ook als
de steun wordt gebruikt voor uitgaven die niet tot de reguliere bedrijfsactiviteit
van de onderneming behoren, zoals een eenmalige praktische aanpassing, telt
deze steun niet mee in de omzet. Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik u
naar de genoemde bijlage.
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Deze aanvullende middelen van € 150 miljoen voor het jaar 2021 worden via een
decentralisatie-uitkering in de decembercirculaire 2020 aan de gemeenten
beschikbaar gesteld. De verdeling is gerelateerd aan de Iv3–uitvraag van het CBS
over de gemeentelijke uitgaven aan cultuur in 2019. Hierdoor is de hoogte van
het bedrag gerelateerd aan de aanwezige culturele infrastructuur die door elke
gemeente wordt ondersteund. Een gemeente met hogere uitgaven heeft namelijk
ook te maken met een grotere vraag om ondersteuning. Zo wordt het meest recht
gedaan aan het bestaande cultuurbeleid van de gemeenten zelf en het doel van
de steunmaatregelen.
Het bedrag dat uw gemeente ontvangt, kunt u vinden in de komende
decembercirculaire Gemeentefonds van de minister van Binnenlandse Zaken. Ook
vindt u dit in de bijlage bij mijn Kamerbrief2, waarin een overzicht van de
verdeling van de middelen per gemeente is weergegeven. Een kopie van deze
brief wordt ook verzonden aan uw gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,
de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Ingrid van Engelshoven
1
Kamerstuk 35420, nr. V, Noodpakket banen en economie; Brief van de ministers van EZK,
van FIN en van SZW, de staatssecretarissen van EZK, van FIN - Toeslagen en
Belastingdienst en van SZW over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket
als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus, 9 december 2020
2
Kamerstuk 32820, nr. 400, Brief Minister van OCW, Uitwerking maatregelen tweede
specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector, 16 november 2020
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Bijlage bij brief van de Minister van OCW
uitwerking maatregelen 2e steunpakket voor de culturele en creatieve sector, november 2020
Gemeente
Aalsmeer
Alkmaar
Amstelveen
Amsterdam
Beemster
Bergen (NH.)
Beverwijk
Blaricum
Bloemendaal
Castricum
Den Helder
Diemen
Drechterland
Edam-Volendam
Enkhuizen
Gooise Meren
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Heerhugowaard
Heiloo
Hilversum
Hollands Kroon
Hoorn
Huizen
Koggenland
Landsmeer
Langedijk
Laren (NH.)
Medemblik
Oostzaan
Opmeer
Ouder-Amstel
Purmerend
Schagen
Stede Broec
Texel
Uitgeest
Uithoorn
Velsen
Waterland
Weesp
Wijdemeren
Wormerland
Zaanstad
Zandvoort
Totaal Noord-Holland

Bedrag per gemeente*
€ 75.394
€ 1.348.551
€ 606.103
€ 15.729.398
€ 25.856
€ 151.642
€ 196.444
€ 21.741
€ 123.534
€ 121.749
€ 499.728
€ 50.237
€ 90.457
€ 100.629
€ 112.120
€ 241.090
€ 2.612.779
€ 1.757.123
€ 168.491
€ 115.537
€ 407.097
€ 97.057
€ 574.268
€ 69.260
€ 954.189
€ 149.390
€ 41.152
€ 43.171
€ 54.274
€ 67.319
€ 166.783
€ 79.820
€ 50.392
€ 33.931
€ 695.395
€ 183.166
€ 135.414
€ 128.115
€ 10.327
€ 49.072
€ 383.415
€ 42.006
€ 109.170
€ 39.289
€ 99.775
€ 1.139.762
€ 72.754
€ 30.024.366

TOTAAL Nederland bijdrage aan gemeenten
€ 150.000.000
* Verdeling op basis van IV3 uitgaven 5.3 tm 5.6.
Betreft IV3 taakvelden 5.3 tot en met 5.6 van de 2e plaatsing IV3 jaarrekening 2019 (https://findo.nl/jive).

