Advies aan B&W

Inzet middelen uit steunpakketten van het
Rijk voor culturele & creatieve sector
Ik adviseer om:
I.

Een bedrag van € 202.000,- in te zetten in 2022 om de nasleep van de
coronamaatregelen in te perken en de culturele basisinfrastructuur op peil te houden.
Dit te dekken uit coronagelden 2020 van OCW, bedoeld voor culturele & creatieve
sector.

II.

Besluit: [Vult de notulist in]
Aldus vastgesteld in de vergadering van d.d. [Vult de notulist in]

Publiekssamenvatting
De coronacrisis heeft het culturele leven hard getroffen. Om de culturele infrastructuur van de
gemeente Noordwijk zoveel mogelijk te ondersteunen in tijden van corona, zijn er verschillende
steunregelingen en projecten opgezet (de Corona noodsteun regeling). Met deze regelingen heeft de
gemeente Noordwijk knelpunten in 2020 en 2021 zoveel mogelijk proberen te beperken.
De Corona noodsteun regeling stopt op 1 januari 2022. De effecten van corona voor de culturele
sector stoppen echter nog niet.
Daarom wordt nu voorgesteld om de middelen uit de steunpakketten van het rijk voor de culturele en
creatieve sector in te zetten voor 2022 om de nasleep van de coronamaatregelen in te perken en de
culturele basisinfrastructuur op peil te houden.

Inleiding
Aanleiding
Het ministerie van OCW heeft meerdere keren extra steungelden beschikbaar gesteld en uitbetaald
aan gemeentes, niet geoormerkt, maar wel bedoeld voor kunst en cultuur met oog voor de makers en
de basisinfrastructuur.
De gemeente Noordwijk heeft deze gelden ook ontvangen.
1.
2.

In december 2020
In mei 2021

€ 202.000,€ 239.098,-

Totaal beschikbaar voor kunst en cultuur: € 441.098,Voorgesteld wordt deze gelden te besteden aan:
1.
2.

Nasleep corona
Biënnale

(€ 202.000,-)
(€ 239.098,-)

(hier wordt een apart collegeadvies voor geschreven)

Dit advies gaat over de nasleep van corona en is onder te verdelen in de volgende onderwerpen:

a.
b.

Cultuur verbindt 2.0
(€ 52.000)
Behoud basisinfrastructuur (€ 150.000,-)

Deze onderwerpen zijn samen met het culturele veld besproken tijdens de bijeenkomsten voor het
opzetten van het nieuwe cultuurbeleid: ‘Cultuur in de Kern’. De uitvoeringslijn: ‘Iedereen doet mee’,
geeft meer uitleg over de opgave en wat de gemeente daarin kan betekenen.

Beoogd effect
Ondersteunen van (amateur) kunsten en culturele instellingen
Publieksbereik verbreden
Inwoners worden verleid om lid te worden van verenigingen
Bezoekers weten de weg weer te vinden naar de culturele activiteiten.
De culturele basisinfrastructuur blijft intact en Noordwijk behoudt een gezonde culturele basis.
Voorkomen culturele kaalslag

Argument(en) per beslispunt
Beslispunt I: Een bedrag van € 202.000,- in te zetten in 2022 om de nasleep van de
coronamaatregelen in te perken en de culturele basisinfrastructuur op peil te
houden.
Argumenten
1.1 De Corona noodsteun regeling stopt op 1 januari 2022. De effecten van corona werken echter zeker
in 2022 nog door. Daarom is het van groot belang dat er geld wordt gereserveerd voor extra
initiatieven in 2022.
De nasleep corona, bevat twee onderdelen. Het eerste onderdeel is gericht op meer aandacht
voor culturele evenementen en activiteiten. Bezoekers moeten de weg naar culturele activiteiten
herontdekken. In de vorm van een Cultuur verbindt 2.0 project, zorgen we er voor dat er via
gezamenlijke promotie meer aandacht is voor cultuur. Ook een project zoals bijvoorbeeld een
muziektent waar alle culturele organisaties gebruik van kunnen maken kan hier een onderdeel
van zijn. Daarmee wordt de culturele basisinfrastructuur ondersteund.
Het project zal samen met culturele vertegenwoordigers en Noordwijk Marketing worden
opgezet.
1.2 Er is een stimulans nodig om bezoekers weer terug te krijgen in het theater, naar voorstellingen,
naar de bibliotheek; naar allerlei culturele activiteiten. De middelen worden hierop ingezet.
In 2021 is de culturele sector lang op slot geweest. Op dit moment hebben de culturele
instellingen te maken met een gedeeltelijke lockdown. De terugkoppeling van instellingen in
oktober, zoals de bibliotheek en De Muze gaven weer dat bezoekers slechts langzaam terug
kwamen, maar dat de aantallen achterbleven en niet op het niveau zijn van voor Covid19. De
maand december 2021 is voor veel culturele organisaties belangrijk voor binding met leden en
bezoekers. Helaas is er geen mogelijkheid om dit momenteel te stimuleren.
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Het project zet in op het stimuleren van bezoek en aandacht in 2022 voor culturele organisaties
in de gemeente Noordwijk. Daaronder vallen verenigingen, stichtingen en instellingen.
1.3 Er is ook in 2022 steun nodig om de culturele basisinfrastructuur in tact te houden.
Niet alle culturele organisaties zullen in 2022 weer optimaal kunnen functioneren (op het niveau
van 2019 voor Covid-19). Hiervoor is ook in 2022 steun nodig vanuit de gemeente. Door steun
kan culturele kaalslag voorkomen worden.
1.4 in het nieuwe cultuurbeleid “cultuur in de Kern”, wordt ook het belang uitgedrukt om de nasleep van
corona in 2022 te ondersteunen.
Samen met het culturele veld worden projecten bedacht die zowel voor de inwoner, bezoeker als
het culturele veld interessant zijn (net zoals de culturele kindermaand die in oktober is
georganiseerd). Een voorzet is gedaan tijdens het opstellen van de nieuwe cultuurnota. Begin
2022 worden er definitieve plannen gemaakt.
1.5 Culturele aanbieders behouden hun merkidentiteit.
Een merkidentiteit helpt een culturele organisatie om zich te onderscheiden en een merk op de
juiste manier te positioneren. Afgelopen jaren hebben bepaalde culturele organisaties hard
gewerkt om een bepaalde doelgroep aan zich te binden.
1.6 Op deze manier wordt het culturele karakter van de gemeente bevestigd en gestimuleerd.
Kunst en cultuur neemt een belangrijke plaats in, in het dagelijkse leven van veel inwoners van
onze gemeente. Met dit project kan dit worden vergroot.

Kanttekeningen/Risicofactor(en)
1.1 Verenigingen en stichtingen hebben reeds in 2020 en 2021 corona noodsteun kunnen aanvragen.
Zowel voor initiatieven voor specifieke doelgroepen als voor noodsteun. De noodsteun was
bestemd voor degenen die konden aantonen dat zij financiële schade ondervonden en is niet
bestemd voor de nasleep in 2022.
1.2 Het is nog onzeker wat de precieze nasleep en effecten zijn voor de basisinfrastructuur.
1.3 € 202.000,- is een groot bedrag naast het bedrag dat de gemeente Noordwijk uit eigen middelen
aan corona noodsteun heeft uitgegeven.

Beslispunt II: Dit te dekken uit coronagelden 2020 van OCW, bedoeld voor culturele
en creatieve sector.
Argumenten
2.1 Gemeente Noordwijk heeft de gelden van OCW nog niet gebruikt voor andere regelingen
betreffende corona inzake cultuur.
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Het budget uit de decembercirculaire 2020 is specifiek voor het behoud van de culturele
basisinfrastructuur beschikbaar gekomen, maar is nog niet besteed.
Kanttekeningen/Risicofactor(en)
1.1 Als dit bedrag niet aan corona noodsteun wordt uitgegeven, zal het terugvloeien in de algemene
reserve.

Gevolgen
Financieel
Totale dekking middelen OCW December 2020: € 202.000,Voorgesteld wordt deze gelden te besteden aan:
3.

Nasleep corona
(€ 202.000,)
a. Cultuur verbindt 2.0
(€ 52.000)
b. Behoud basisinfrastructuur
(€ 150.000,-)

Maatschappelijke meerwaarde
< 2 jaar
People

>2 en < 10 jaar
Groot

Planet
Prosperity

Verdieping:
Overig

Procesvoorbereiding
Intern overleg
•
•
•
•
•

Beleidsmedewerker Kunst en Cultuur
Projectleider corona noodsteun
Clustermanager ETP/OZ/PR
Clustermanager Belastingen & Financiën
Wethouder Roberto ter Hark

Juridisch advies
n.v.t.
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Groot

> 10 jaar

Financieel advies
Ja, het is meegenomen als reservering in de najaarsnota. Vanuit het project corona noodsteun is een
integraal stuk gemaakt wat naar de gemeenteraad is gegaan.

Extern overleg/participatie
Bijeenkomsten cultuurbeleid.

Procesvervolg
Gemeenteraad
[N.v.t.

Extern overleg/participatie
N.v.t.

Bijzondere communicatie
N.v.t.

Bijlage(n)
N.v.t.
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