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 Steunmaatregelen gemeenten voor de cultuursector

Aan de leden van Provinciale Staten

Toelichting vragensteller

De cultuursector wordt door de coronacrisis keihard geraakt. De provincie Zuid-

Holland heeft afgelopen zomer een regeling getroffen om gemeenten te helpen

om de cultuurorganisaties te ondersteunen. Gelukkig heeft ook het Rijk geld 

uitgetrokken voor steunmaatregelen specifiek bedoeld voor deze sector. Daarbij

gaat het om een totaal bedrag van 482 miljoen euro waarvan 150 miljoen euro

voor gemeenten is, zodat zij de lokale culturele infrastructuur kunnen 

ondersteunen. 

De culturele sector zelf heeft recentelijk haar zorgen uitgesproken over de besteding

van dit steungeld en vraagt zich af of het aan andere domeinen besteed wordt dan

aan cultuur. Naar aanleiding van deze zorgen heeft adviesbureau Berenschot in de

provincie Utrecht rondvraag gedaan bij de lokale overheden over dit steunpakket. Uit

het onderzoek is naar voren gekomen dat er veel onduidelijkheid is over hoe het geld

besteed wordt1. Aanleiding is dat het geld niet geoormerkt is: het geld is niet met de

opdruk ‘cultuurgeld’ overgemaakt naar de gemeenten. Zonder dit etiket hoeven de

gemeenten ook geen verantwoording af te leggen over de besteding van het geld.

Hierdoor is het mogelijk om gaten in de algemene begroting te dichten met dit geld en

het te besteden aan andere domeinen, terwijl dit bedoeld is voor de culturele sector.

Berenschot concludeert daarom dat de zorgen van de culturele sector om deze

coronasteun terecht zijn2. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wij de volgende

vragen:

1. Bent u het met ons eens dat het spijtig zou zijn dat middelen die juist ten behoeve van

deze door corona zwaar getroffen culturele sector zijn toegekend niet volledig zouden

worden ingezet waar het voor bedoeld is?

Antwoord

Wij zien dat de culturele sector zeer zwaar getroffen is door de coronacrisis, de

financiële problemen zijn groot. Het gaat hier om rijksmiddelen, die niet geoormerkt

                                                                                      
1 vng-gids-corona-cultuur-en-gemeenten-berenschot-feb-2021.pdf
2 VNPF - Zorgen cultuursector om besteden coronasteun volgens Berenschot terecht

https://www.berenschot.nl/media/555jb4og/vng-gids-corona-cultuur-en-gemeenten-berenschot-feb-2021.pdf
https://www.vnpf.nl/nieuws/zorgen-cultuursector-om-besteden-coronasteun-volgens-onderzoek-terecht
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euro voor gemeenten dat ze er vertrouwen in heeft dat gemeenten deze extra

middelen voor het specifieke doel, namelijk het ondersteunen van de lokale culturele

infrastructuur, goed zullen besteden. Hoe ze dat doen is aan de gemeenten zelf:

ondersteuning van instellingen en voorzieningen, ondersteuning van makers of het

oprichten van een regionaal fonds. De keuze is aan gemeenten, aan de hand van de

noden in de lokale culturele infrastructuur.

Brieven met deze strekking zijn door de minister van OCW naar gemeentebesturen en

gemeenteraden van alle gemeenten gegaan.

Bij deze regeling is geen sprake van cofinanciering. Er geldt geen

verantwoordingsplicht. 

2. Heeft u signalen vernomen vanuit de culturele sector die erop kunnen wijzen dat we

ons in Zuid-Holland ook zorgen moeten maken om de besteding van dit geld? Zo ja,

kunt u deze informatie delen?

Antwoord

Wij hebben als provincie geen signalen ontvangen die er op wijzen dat we ons in

Zuid-Holland ook zorgen moeten maken om de besteding van dit geld. 

Uit contacten met gemeenten weten we wel dat gemeenten soms nog wachten met

het uitgeven van de middelen, omdat ze eerst een plan willen maken en moeten

uitvragen waar de nood hoog is / de behoefte aan ondersteuning ligt. 

Ten aanzien van de amateurkunst zijn er ook gemeenten die aangeven dat het daar

niet altijd gaat om financiële problemen, maar meer om bijvoorbeeld het vasthouden

van leden.

3. Heeft u een overzicht van de bedragen die zijn toegekend per gemeente in Zuid-

Holland? Zo ja, kunt u deze informatie delen? Zo nee, kunt u dit overzicht maken en

delen?

Antwoord

 Bij de brief van het ministerie van OCW over de uitwerking maatregelen tweede

steunpakket culturele en creatieve sector was een bijlage bijgevoegd met daarin de

verdeling van de 150 miljoen euro over gemeenten. Deze bijlage is bijgevoegd.

4,        Gaat u kijken of het geld in Zuid-Holland wordt ingezet om de cultuursector te

ondersteunen?

Antwoord

Wij menen dat het hier in eerste instantie gaat om een subsidie die door het rijk aan

gemeenten is uitgekeerd. Het gaat om (niet geoormerkte) rijksmiddelen voor cultuur

voor gemeenten. Het rijk heeft in vertrouwen deze middelen uitgekeerd. Dit is primair

een zaak tussen rijk en gemeenten en in het bijzonder de gemeenteraad. Gemeenten

dienen horizontaal verantwoording af te leggen over besteding van de middelen aan

de gemeenteraad. Als provincie hebben we daar geen rol anders dan bij het financieel

toezicht op een sluitende begroting van gemeenten. Gemeenten maken zelf keuzes

binnen de begroting. Wel is gebleken dat een toenemend aantal gemeenten de

begroting niet meer sluitend krijgt mede als gevolg van de decentralisatie van taken in

het sociaal domein met efficiency korting.
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cultuursector te ondersteunen. Wel zullen we dit onderwerp in relatie tot de stand van

zaken corona in de provincie in het bestuurlijk overleg met gemeenten in mei 2021

agenderen.

Naast de rijksmiddelen is, zoals u weet, ook noodsteun aan gemeenten uitgekeerd

door de provincie. Uitgangspunt van de provinciale subsidieregeling noodsteun

culturele sector Zuid-Holland 2020 was ook om de subsidieregeling zo eenvoudig

mogelijk te maken zodat gemeenten snel over de middelen konden beschikken om de

culturele sector te ondersteunen. De keuze voor de culturele instellingen was aan

gemeenten. Er was geen verantwoordingsplicht opgenomen.

          

5. Indien daaruit blijkt dat er gemeenten zijn waar dit geld niet volledig wordt ingezet voor

de culturele sector, welke middelen heeft de provincie om ervoor te zorgen dat de

gemeenten dat geld wel in gaan zetten waar het voor bedoeld is? Bent u voornemens

die middelen ook te benutten? 

Antwoord

Zie antwoord vraag 4

Den Haag, 23 maart 2021           

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


