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Bijlage(n) 

1. Uitwerking steunpakket cultuur- en erfgoedsector Provincie Utrecht:  

 

Team 

Economie & Duurzaamheid 

Behandeld door 

Miriam van Gelder 

Direct nummer 

0346254306 

E-mail 

miriam.van.gelder@stichtsevecht.nl 

Ons kenmerk 

Z/20/185819- D/20/183834 

Uw kenmerk 

Bij beantwoording graag ons  

kenmerk en datum vermelden. 

 

 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl  
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 
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Beste heer Gemke, 
 
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen 
gesteld over Steun voor Cultuur Stichtse Vecht. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Heeft het college inzicht in de culturele instellingen/kunstenaars die vanwege het Corona virus 
financieel in zwaar weer zitten? Zo ja; kunt u een overzicht verstrekken voor welke 
instellingen/kunstenaars dat geldt? Zo nee; wanneer gaat het college dat dan alsnog actief 
inventariseren? 
 
Antwoord 1 
Gedeeltelijk hebben wij inzicht in de culturele instellingen die vanwege het Corona virus financieel 
in zwaar weer zitten. Na een eerste belronde in de eerste paar weken van de Lock down vertelden 
vooral commerciële culturele organisaties en musea dat zij het financieel moeilijk hadden.  
Binnen een maand willen wij actief gaan inventariseren door middel van een vragenlijst. Deze 
wordt niet alleen uitgezet bij de culturele sector. Wij denken aan een vragenlijst met een brede 
scope (maatschappelijke organisaties, ondernemers etc.). 
 
Vraag 2 
Welke culturele instellingen/kunstenaars binnen Stichtse Vecht komen in aanmerking voor het 
steunpakket conform het voorstel van de Provinciale Staten voor een provinciaal steunpakket voor 
de cultuur- en erfgoedsector? En welke instellingen/kunstenaars vallen daar buiten? 
 
Antwoord 2 
Het is vanuit de provincie Utrecht nog onduidelijk welke culturele instellingen/kunstenaars binnen 
Stichtse Vecht in aanmerking komen voor het provinciaal steunpakket voor de cultuur- en 
erfgoedsector. Volgens bijgevoegde mail van de provincie wordt onderzocht op welke manier het 
geld uit het steunpakket het beste verdeeld kan worden en er wordt een digitaal loket voorbereid 
waar men terecht kan met vragen. De definitieve besluitvorming door de Provinciale Staten over 
het steunpakket zal plaatsvinden op 8 juli. De portefeuillehouder cultuur brengt proactief in zijn 
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bestuurlijk overleg met de provincie de culturele organisaties van Stichtse Vecht in voor een 
beroep op het steunpakket. 
 
Vraag 3 
Heeft het college de culturele instellingen/kunstenaars op de hoogte gebracht van de mogelijkheid 
gebruik te maken van het provinciale steunpakket? 
 
Antwoord 3 
Nee, want de uitwerking van het provinciale steunpakket is nog niet duidelijk.  
 
Vraag 4 
Als het steunpakket vanuit de provincie niet toereikend of beschikbaar is voor culturele 
instellingen/kunstenaars binnen Stichtse Vecht, welke mogelijkheden tot financiële steun biedt de 
gemeente deze instellingen/kunstenaars alsdan? 
 
Antwoord 4 
Wij hebben nog geen besluit genomen over mogelijkheden van financiële steun voor culturele 
instellingen/kunstenaars. Wij willen eerst inventariseren wat de financiële problemen zijn voordat 
we komen met een voorstel voor financiële steun voor de verschillende maatschappelijke 
organisaties.  
 
Vraag 5 
Bent u het met GroenLinks eens dat het college een verantwoordelijkheid heeft in het overeind 
houden van de culturele sector, vanwege de impact op deze sector door het Corona virus. 
 
Antwoord 5 
Wij hebben als college een verantwoordelijkheid naar al onze inwoners en ondernemers, dus ook 
naar de culturele sector. Wij willen graag onze culturele basisinfrastructuur overeind houden. Het 
gaat hierbij om de culturele organisaties die activiteiten uitvoeren zoals omschreven in het 
subsidieprogramma.  
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Programmamanager Sociaal Domein & Samenleving 
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Uw gegevens

Geslacht * man

Voorletters * A.J.M. 

Achternaam * Gemke

E-mailadres * a.gemke@planet.nl

Fractie * GroenLinks

 

Schritelijke vragen ex. Art. 41

Onderwerp * steun cultuur StichtseVecht

Inleiding * Vanwege het Corona virus ligt het openbare leven goeddeels stil. Dat 
betekent dat mensen elkaar niet zomaar kunnen ontmoeten. Dit zal 
mogelijk leiden tot problemen binnen de cultuursector. Naast de sociaal 
maatschappelijke problemen zullen culturele instellingen mogelijk ook 
financieel worden getroffen, bijvoorbeeld doorbetaling van de huur van 
attelier-/oefenruimtes. Onze partij vindt het van vitaal belang dat de 
culturele sector in onze gemeente zo veel mogelijk in stand wordt 
gehouden zodat die weer tot bloei kan komen als de coronacrisis voorbij 
is. Kunst en cultuur stellen ons in 
staat betekenis aan de dingen om ons heen te geven. Ze verrijken ons 
leven 
en geven glans aan ons bestaan. Daarbij geven kunst- en cultuuruitingen 
veel inwoners dé gelegenheid elkaar te ontmoeten en samen iets moois 
tot stand te brengen. 

Vragen
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Vraag 1 * Heeft het college inzicht in de culturele instellingen/kunstenaars die 
vanwege het Corona virus financieel in zwaar weer zitten?
Zo ja; kunt u een overzicht verstrekken voor welke 
instellingen/kunstenaars dat geldt?
Zo nee; wanneer gaat het college dat dan alsnog actief inventariseren?

Vraag 2 * Welke culturele instellingen/kunstenaars binnen StichtseVecht komen in 
aanmerking voor het steunpakket conform het voorstel van de Provinciale 
Staten voor een provinciaal steunpakket voor de cultuur- en 
erfgoedsector? En welke instellingen/kunstenaars vallen daar buiten?

Vraag 3 * Heeft het college de culturele instellingen/kunstenaars op de hoogte 
gebracht van de mogelijkheid gebruik te maken van het provinciale 
steunpakket?

Vraag 4 * Als het steunpakket vanuit de provincie niet toereikend of beschikbaar is 
voor culturele instellingen/kunstenaars binnen StichtseVecht, welke 
mogelijkheden tot financiële steun biedt de gemeente deze 
instellingen/kunstenaars alsdan?

Vraag 5 * Bent u het met GroenLinks eens dat het college een verantwoordelijkheid 
heeft in het overeind houden van de culturele sector, vanwege de impact 
op deze sector door het Corona virus.

 

Bijlagen

Voegt u een 
bijlage toe?

* nee
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