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Corona, Cultuur & 
Gemeenten

15 maart 2021



Agenda

• Welkom

• Toelichting Corona compensatie (door Freek Selen, VNG)

• Eventuele vragen

• Toelichting Gids Corona, Cultuur en Gemeenten (door Cor Wijn, Berenschot)

• Eventuele vragen

• Voorbeelden uit de praktijk van de Gemeenten: Gouda (Eveline Extra), 
Barneveld (Merit Veldhuizen) en Almere (Hanneke Wiersma)

• Vragen, uitwisseling.

➢ Dagvoorzitter: Fedor Heida (VNG)



Compensatie Corona kosten gemeenten

Vorig jaar afspraken tijdens Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen:

• Reële compensatie van extra corona kosten (en inkomstenderving)

• Gemeenten mogen er niet slechter voor komen staan (want is al slecht)

• ‘Besluitvorming’ in vervolg BOFV’en (vooraf werkgroep en klankbordgroep)

• VNG laat zelf onderzoeken doen naar extra corona kosten (AEF)

• Sommige compensatie afspraken ‘ademen mee’ met de corona crisis 
(meerkosten GGD’en en veiligheidsregio’s, inkomstenderving,TOZO, OV)

• Inmiddels voor ongeveer € 1,5 miljard aan compensatie uitgekeerd

• Nieuw onderzoek AEF gestart t.a.v. eerste helft 2021

• Volgend BOFV in April





1. Algemene regelingen: 
- vaste lasten: TOGS/TVL 
- personeel: NOW/TOZO

2. Compensatie meerkosten gemeenten voor steun lokale culturele sector

• € 120 miljoen 2020 (via algemene uitkering gemeentefonds)

• €   49 miljoen 2020 voor lokale top (via 3 subsidies rijkscultuurfondsen)

• €    17 miljoen 2020 voor buurt- en dorpshuizen (via algemene uitkering 
gemeentefonds)

• € 150 miljoen eerste helft van 2021 (via decentralisatie uitkering 
gemeentefonds)                     

Op website VNG een overzicht van de bedragen per gemeente:

https://vng.nl/artikelen/overzicht-coronacompensatie-per-gemeente

CORONASTEUN LOKALE CULTUUR DOOR RIJK:



Vragen?



Intern vertrouwelijk 7



Intern vertrouwelijk

1. Kenmerken van de cultuursector: een zeer divers veld 

2. Noodsteun voor de cultuursector: vormen en bedragen

3. Voorbeelden van gemeentelijke steunmaatregelen

4. Perspectief voor de cultuursector:  stimulansen en scenario’s

5. Met de sector in gesprek

De informatiegids staat online en heeft 5 hoofdstukken
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Intern vertrouwelijk

Hoeveel? Wanneer 

beschikbaar 

gesteld?

Waarvoor? Hoe ingezet?

€ 48,5 

mln. 

april 2020 2020

Voor lokale instellingen van landelijke betekenis 

matchingsgeld, ingezet via de 

Rijkscultuurfondsen

€ 60 mln. 

+

€ 60 mln

mei 2020

augustus 2020

2020

Ter borging van de lokale culturele 

infrastructuur

Ter compensatie van inkomstenderving

Via BZK-Gemeentefondsuitkering 

2020, 

zie mei- en septembercirculaire. 

€ 150 

mln.

december 2020 2021

Ter ondersteuning van de culturele 

infrastructuur in de 1e helft van het jaar

Decentralisatie-uitkering via de 

decembercirculaire (Gemeentefonds)

€ 60 mln. januari 2021 2021

‘Op de plank’ ter compensatie van 

inkomstenderving 

Nog te bepalen, afhankelijk van nader 

onderzoek

Elke gemeente krijgt noodsteun voor cultuur van het Rijk
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Daarnaast ontvangen culturele instellingen van landelijke betekenis en commerciële producenten rechtstreeks steun van het Rijk.



Intern vertrouwelijk

Verschillende aanduidingen:

• Basisinfrastructuur

• De grote instellingen (bv. “Grote 3”, “Grote 4”: bibliotheek, schouwburg, museum, etc)

• Kernvoorzieningen (bv gem. Utrecht: Afwegingskader essentiële voorzieningen)

• Cultureel ecosysteem

Culturele cyclus heeft onmisbare schakels:

Nb: ook niet-gesubsidieerde organisaties kunnen 

van vitaal belang zijn.

Belangrijk: de vitale infrastructuur
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Intern vertrouwelijk

• Huursteun (gemeente in rol als gebouweigenaar)=> geen korting op algemene coronasteun

• Coulancemaatregelen

• Noodsteun

- Overbruggingssteun (vaak via regelingen of via een lokaal fonds)

- Steun voor het maken van een doorstart

- Steun voor innovaties/transformaties

• Steun aan amateurkunstverenigingen.

Let op: er is geen ‘one size fits all’ benadering mogelijk. 

Er zijn veel verschillen: instellingen met veel 

publieksinkomsten hebben meer steun nodig.

Diverse vormen van gemeentelijke steun
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Intern vertrouwelijk

Scenarioverkenning
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Twee onzekerheden met grote impact:

• de mate van overheidssteun (voornamelijk 

subsidie) die in de nabije en verdere toekomst 

voor cultuur beschikbaar is : ruim of beperkt 

• de mate waarin de vraag van het publiek 

terugkeert naar ‘normaal.’



Intern vertrouwelijk

Het oude normaal komt niet zomaar terug
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“De politiek denkt: als we straks allemaal 

gevaccineerd zijn, dan gaan we terug 

naar het oude normaal. Maar dat zal in de 

culturele sector niet zo zijn.”    

Voorzitter RRKC

Langcyclische processen zijn door de 

crisis ruw verstoord. Reeds gedane 

investeringen in producties en 

evenementen zijn weg en in veel 

gevallen is herhaling of herkansing 

onmogelijk.

In de amateursector vindt een ‘shake out’ plaats. De transitie die al gaande 

was, is in een deeltjesversneller terecht gekomen. Veel verenigingen die het 

al moeilijk hadden, zijn ermee gestopt. Veel amateurkunstbeoefenaren zullen 

van scratch af aan moeten beginnen. Dat kan leiden tot een totaal ander 

landschap wat betreft de amateurkunst.



Intern vertrouwelijk

• Veel communicatie is tijdens corona teruggebracht tot het functioneel 

uitwisselen van informatie. 

• Er komt straks grote behoefte aan reflectie, duiding en het maken van 

plannen. 

• Wij adviseren gemeenten een lokale gespreksagenda te maken voor 

een dialoog met het culturele veld.

Behoefte aan gesprek in ‘wederopbouwperiode’
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Intern vertrouwelijk

- Dia over coronasteun en Europese regels

- Dia over thema’s voor een lokale gespreksagenda 

Bijlagen:
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Intern vertrouwelijk

Steun melden bij de Europese cie? Hoeft (bijna) nooit
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Intern vertrouwelijk

Potentiële gespreksthema’s:

• Zicht op de vraagstukken en de risico’s voor de culturele infrastructuur 

• Interactieve besluitvorming en het samen inslaan van nieuwe wegen

• Werkgelegenheid behouden en makers klimaat stimuleren

• Actieve cultuurdeelname in en buiten verenigingsverband

• Evenementen & festivals

• De wijze van organiseren & de eigen doorstart

Thema’s voor een lokale gespreksagenda
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Intern vertrouwelijk 18

Vragen?



Tijdelijke subsidieregeling Covid-19 

schade culturele sector Gouda

Eveline Extra

Senior adviseur Kunst en Cultuur



Proces instellen subsidieregeling

• Continu in contact culturele veld; nood- en behoeftepeiling

• Lobby interne organisatie; neuzen dezelfde kant op

• Lobby bestuurlijk; inzet niet geoormerkte middelen

Vanaf september 2020;  Intensieve samenwerking jurist opstellen regeling

Oktober 2020; Besluitvorming college

November-december 2020

• Besluitvorming raad over budget rijksmiddelen 2020; Bekendmaking 

compensatiemiddelen 2021; gelijk benoemd voor volgende ronde

Eveline Extra

06-43385217 / eveline.extra@gouda.nl



Waarom gekozen voor subsidieregeling

• Gemeente Gouda zet Rijkscompensatiemiddelen cultuur in voor behoud cultuur;

• Middelen niet toereikend om alle organisaties en verenigingen volledig te 

compenseren;

• Subsidieregeling voor een zo eerlijk mogelijke verdeling op basis van werkelijke 

tekorten;

• Subsidieregeling om een goede afweging te maken;

• Mogelijkheid tot meerdere malen uitvoeren, mits budget aanwezig is.

Eveline Extra

06-43385217 / eveline.extra@gouda.nl



Contouren subsidieregeling

- Bedoeld voor Goudse organisaties en verenigingen

- Regeling voor al ontstane tekorten en al gemaakte Covid-19 

gerelateerde kosten.

- Zelf zoveel mogelijk besparingen doorvoeren, andere inkomsten 

genereren waar mogelijk en inzet eigen vermogen

- Het aangevraagde bedrag in verhouding staat tot het financiële 

probleem dat als gevolg van Covid-19 is ontstaan; 

- Bij overschrijding van subsidieplafond wordt het beschikbare bedrag 

naar rato verdeeld. 

Eveline Extra

06-43385217 / eveline.extra@gouda.nl



Uitvoering subsidieregeling

• Openstelling 1ste aanvraagronde 14 december 2020 – 7 januari 2021

• Subsidieplafond € 635.000 (middelen Rijk en Provincie)

• 1 digitaal formulier voor alle organisaties en verenigingen

• 19 aanvragen (professioneel en amateur)

• 4 februari beschikkingen verzonden

→ Maart – April 2021: 

• Bestuurlijke behandeling evaluatie en vervolg 

• Juni 2021 nogmaals aanvraagronde inzet Rijkscompensatiemiddelen

Eveline Extra

06-43385217 / eveline.extra@gouda.nl



Vragen?



COVID-19 Compensatieregeling

Lokale Culturele Voorzieningen

Gemeente Barneveld

Merit Veldhuizen | Beleidsmedewerker Cultuur

Merit.Veldhuizen@barneveld.nl | 06 206 33 999



Over Barneveld

• 60.000 inwoners

• Cultuur onderdeel van sociaal domein

• Focus op cultuurparticipatie en –educatie

• Aanjagen lokale samenwerkingen en 

maatschappelijke verbinding

Merit.Veldhuizen@barneveld.nl | 06 206 33 999



Cultuursector in coronacrisis

• Doorlopende inventarisatie in veld

• Diverse instellingen op diverse manieren geraakt

• Slagkracht nodig om te innoveren

• Behoefte aan samenwerken en krachten te bundelen

• Juni 2020: Steunpakket Provincie

• November / december 2020: bestemming 1e rijkstranche steunpakket voor lokale

cultuur & ontwerp subsidieregeling

• Oormerking door gemeenteraad obv afweging van urgentie (liquiditeitsnood)

“Cultuur kan een middel zijn dat 

ons ook in moeilijke tijden 

verbindt, verrijkt en verwondert”
- Wethouder André van de Burgwal

Merit.Veldhuizen@barneveld.nl | 06 206 33 999



Tijdelijke subsidieregeling Cultuur

• € 125.000 beschikbaar voor lokale culturele voorzieningen (naast theater)

• Open subsidieregeling → Kaders scheppen, maar maatwerk mogelijk maken

• Focus op:

• Compensatie van verlies

• Beoogde innovatie → Impuls duurzaam ondernemerschap

• Beoordeling door middel van oa:

• Aansluiting bij gemeentelijke doelstellingen?

• Hoogte verlies en wat leggen aanvragers zelf in?

• Wat wordt er met de beoogde innovaties bereikt?

Merit.Veldhuizen@barneveld.nl | 06 206 33 999



Uitwerking en vervolg

• Subsidieregeling overvraagd

• Liquiditeitssteun / compensatie verlies / innovatie

• 15 culturele voorzieningen gedeeltelijk ondersteund;

• (Amateur)verenigingen, stichtingen, musea

• Podiumkunsten / muziek / beeldend&erfgoed / dans 

• Innovatie: digitalisering, ledenwerving, ontwikkeling nieuw aanbod/lessen, etc

• Lokale en landelijke lobby voor aanvullende steun

• Raad besluit 18 maart over 2e tranche steunpakket voor nieuwe subsidieregeling 1e 

helft 2021 voor Gemeente Barneveld

Merit.Veldhuizen@barneveld.nl | 06 206 33 999



Vragen?

Merit.Veldhuizen@barneveld.nl | 06 206 33 999



1e Coronapakket Cultuur 

ideeën voor 2e Coronapakket Cultuur

p r e s e n t a t i e  v o o r  V N G ,  1 5  m a a r t  2 0 2 1

H a n n e ke  W i e r s m a ,  g e m e e n t e  A l m e r e



CULTUUR VERBINDT,VERRIJKT EN VERSTERKT ALMERE. CULTUURPLAN 2019-2024

AMBITIES

CULTUUR IS VOOR ALLE ALMEERDERS DICHTBIJ

• Educatie, participatie en cultuur in de stadsdelen

CULTUUR KRIJGT DE RUIMTE OM TE GROEIEN

• Podia, productie, talentontwikkeling en de rol van Cultuurfonds

CULTUUR GEEFT VORM AAN DE IDENTITEIT VAN ALMERE

• Kunstmuseum Flevoland, StrandLAB, Almere Verhalen en Floriade









Hoe gaat het met het 1e Coronapakket

30%

14%
56%

aanvragen 1e 
Coronapakket Cultuur, 
stand van zaken april 

2021

overleven

overbruggen

transformeren





Welke ontwikkelingen zien we? 
• corona domineert nog heel 2021

• transformatiebudget geeft energie, verbindt sector

• de amateurkunstsector heeft knauw gekregen, komt niet vanzelf weer op stoom

• nieuwe makers komen niet genoeg aan de slag

• jongeren in Almere hebben het zwaar en blijven letterlijk binnen 

Dus? 
• transformatie is de belangrijkste “surviver” en dus belangrijk voor herstel van de “bodem”

• maatwerk is nodig



Vragen & afsluiting


