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PROGRAMMA

• 14.40 - 14.45 uur

Introductie op Sessie plus Gids Cultuur en gemeentelijke coronasteun

Bastiaan Vinkenburg en Cor Wijn, Adviesbureau Berenschot

• 14.45 - 14.55 uur

Kunst en cultuur voor iedereen in Noord-Nederland

Paul de Rook, wethouder Groningen/We the North/VNG-cultuurdelegatie

• 14.55 - 15.05 uur 

Cultuur als motor van het sociaal domein

Gert Jan van Noort, wethouder Harderwijk/VNG-cultuurdelegatie



PROGRAMMA

• 15.05 - 15.15 uur

Bewegen, het nieuwe normaal

André de Jeu, directeur VSG/raadslid Alphen a.d. Rijn/VNG-sportdelegatie

• 15.15 - 15.25 uur

Onderweg naar overmorgen, corona-advies Raad voor Cultuur

Marijke van Hees, ex-wethouder Enschede/tot 16-11 RvC-voorzitter

• 15.25 - 15.30 uur

Rondvraag en sluiting



INTRODUCTIE, BASISGEGEVENS CULTUUR

• Gemeentelijke cultuuruitgaven: € 1,9 miljard.

• Landelijke specifieke coronasteun lokale cultuur:

• 2020 >

€ 120 miljoen via gemeenten plus

€   49 miljoen voor instellingen van landelijke betekenis.

• 2021 >

€ 150 miljoen via gemeenten vooralsnog tot 1 juli.



INTRODUCTIE, BASISGEGEVENS SPORT

• Gemeentelijke sportuitgaven: € 1,6 miljard.

• Landelijke specifieke coronasteun lokale sport: 

• 2020 > 

€  89,5 miljoen voor amateursport via gemeentelijke/overige verhuurders plus

€  44,5 miljoen voor amateursport aan erg grote of kleine eigenaren.

Eventueel extra voor zwembaden en ijsbanen € 130 en € 20 miljoen.

• 2021 >

Hangt af van zwaarte coronamaatregelen.



We the North: Cultuurregio over grenzen heen

In het kort
• Provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, steden Groningen, Assen, Emmen, Leeuwarden
• Sinds 2017
• 6 ton per jaar programmabudget
• Toekomstdocument 2021-2024: focus op netwerken talentontwikkeling, lobby, innovatie

Resultaten:
• Substantieel betere relatie met OCW & landelijke fondsen
• Duurzame regionale netwerken met landelijke cofinanciering
• Betere regionale samenwerking in cultuursector

www.wethenorth.org

about:blank


Succesfactoren:

•Gedeelde missie: versterken noordelijke culturele infrastructuur

•Onderling vertrouwen, verdeling bestuurlijke rollen

•Steun uit het culturele veld

Aandachtspunten: 

•Volhouden, samenwerking zien als investering langere termijn 

•Vertraging door intern overleg

•Elke overheid heeft eigen vertrekpunt en uitdagingen

•Programmatisch werken met budget i.p.v. subsidieloket zijn

•Stedelijke culturele regio is beleid-gedreven samenwerking, 

maar geen juridische entiteit 

We the North: Cultuurregio over grenzen heen

www.wethenorth.org

http://www.wethenorth.org/


‘Cultuur als motor van het sociaal domein’

Gert Jan van Noort

Wethouder sociaal domein, welzijn, kunst en cultuur



Cultuur als motor van het sociaal domein

Iedereen doet mee! …. door middel van kunst en cultuur

Actieve en passieve kunstbeleving

Op een leuke en effectieve manier werken aan het cement van de samenleving

Het gewone leven, normaliseren, preventie

❑ Gevoel van gewaardeerd worden, verbonden zijn

❑ In dialoog met anders-denkenden

❑ Lagere drempel voor het vragen van informele hulp

Subsidies aan Stadsmuseum Harderwijk, Popschool Harderwijk, 

Cultuurkust en projecten

Inzet van cultuur voor doelen sociaal domein

Meetbaarheid – weegschaalmethode  

Borging – opnemen in reguliere subsidieafspraken



Invoegen: foto collage Cultuurkust



Bewegen het nieuwe 
normaal



Even wat feiten van voor COVID 19

• Eén op de drie Nederlanders beweegt te weinig

• 28% van de mensen met een handicap sport; 54% van de hele bevolking. 

• Bijna 50% van lage SES sport nooit. Hoogste inkomensgroep sport slechts 6,5% nooit

• 44% van de 4-11 jarigen beweegt te weinig

• 54% van alle 75-plussers beweegt te weinig

• In 2017 brachten Nederlanders van 4 jaar e.o dagelijks gemiddeld 9 uur zittend door. 

• 49% van Nederland heeft overgewicht en 15% obesitas

• 280.000 mensen hebben dementie. Naar verwachting 520.000 in 2040

• 43% voelt zich wel eens eenzaam en 10% zeer eenzaam. 



En in coronatijd is het niet beter op geworden

Sportdeelname 2020



Nog wat andere feiten

• Onze zorguitgaven verdubbelen tot 174 miljard euro in 2040

• In 2018 beslaan de zorgkosten met ruim 80 miljard euro 28 % van de begroting

• Een belangrijk deel van de zorguitgaven zijn het gevolg van leefstijl gerelateerde aandoeningen

• Structureel meer investeren in preventie wordt steeds noodzakelijker om groeicurve af te remmen

• Juist mensen die met sport en bewegen, sociaal en voor hun gezondheid het meest kunnen profiteren, 

doen niet me

• Zonder ingrijpen wordt het verschil alleen maar groter

• Bewegingsarmoede was al een probleem, maar COVID 19 leert dat weerbaarheid cruciaal is



Bewegen het nieuwe normaal

• De NL Sportraad adviseert nu  om van sport en bewegen een publieke voorziening te maken (sportwet)

• Sport moet bereikbaar en betaalbaar worden voor iedereen

• Interdepartementaal verankering om verkokering tegen te gaan

• Bewegen het nieuwe normaal manifest van Erik Scherder c.s.: 5 ministeries (OCW, SZW, BZK, I&W en 

VWS) en 6 ministers selecteren voor op nieuwe kabinet: VITALITEIT, VITALITEIT, VITALITEIT

• Dus ook in het gemeentehuis beleidsoverstijgend organiseren?????

• Een veelgehoorde kreet tijdens COVID-19 is “Flatten the curve”, ook die van 2040????

• De gigantische stijgende zorgkosten kunnen we met z’n allen simpelweg niet betalen

Die les hebben we wel geleerd nu…toch?



Onderweg naar overmorgen
Naar een wendbare en weerbare culturele en 

creatieve sector

VNG Bestuurdersdag 27 November 2020



Corona en 
transities culturele
ecosysteem

• Artistiek

• Technologisch

• Ruimtelijk

• Financieel

• Maatschappelijk

• Sociaal/publiek

• Bestuurlijk

• Internationalisering



Inzet bij 
versterken 
weerbaarheid

• Voorzetten steun en 
routekaart; o.a. inzet 150 
miljoen gemeenten

• Aanpassen subsidiekaders

• Verruiming en verbreding
financiële basis, 
weerstandsvermogen

• Drie fieldlabs; kennis delen

• Taskforce stedelijke
cultuurregio’s

• Verkenning bestel, neem tijd


