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Steunpakket GOVID-19 voor de lokale culturele sector
Geachte leden van de raad,
Op 29 september heeft het college besloten tot een steunpakket COVID-19 voor het lokale
culturele veld. Graag informeren wij u middels deze brief over dit steunpakket.
Aanleidinq
Net als veel sectoren is ook de culturele sector financieel hard getroffen door COVID-19 en
de bijbehorende coronamaatregelen. Veel culturele instellingen moesten half maart per
direct sluiten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Activiteiten
konden niet meer fosiek plaatsvinden, cursussen gingen niet door en ook cultuureducatieve
activiteiten op scholen konden niet plaatsvinden. lnstellingen hebben hard gewerkt om het
aanbod op een alternatieve, vaak digitale wijze te organiseren. Desondanks was en is de
impact op het culturele veld groot. Podia en andere instellingen lopen veel
publieksinkomsten mis, aangezien zijenkele maanden gesloten waren en ook nu nog maar
met een fractie van de oorspronkelijke bezetting kunnen draaien. Dit had veelfinanciële
gevolgen voor de culturele instellingen en verenigingen in Beemster, die niet altijd binnen de
verleende subsidies op te lossen zijn.
Er dreigt bovendien een verschraling van het aanbod. Dit heeft gevolgen voor de

programmering van de podia. Beemster heeft veel amateurkunstverenigingen die de basis
van het culturele leven vormen. Deze verenigingen hebben naast een culturele waarde, ook
een maatschappelijke waarde: verbinding, gevoel om ergens bijte horen en de bestrijding
van de eenzaamheid. Ook het aanbod voor kwetsbare inwoners staat onder druk. Juist voor
deze inwoners is cultuur en verbinding van groot belang, terwijljuist deze groep binnen de
coronamaatregelen niet altijd bij elkaar kan komen. Om deze groep toch te bereiken, wordt
creatief gekeken naar de ontwikkeling alternatief aanbod.
Daarnaast is er nog de nodige financiële onzekerheid: wordt de huidige maximale
publieksbezetting gehaald en durven inwoners überhaupt weer een naar een theater of
museum te gaan? Ook hebben de culturele instellingen en verenigingen zorgen door het
wegvallen van sponsoring uit het bedrijfsleven en uit bijvoorbeeld vriendenstichtingen. Juist
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de ondernemers zijn ook hard getroffen door COVID-19, waardoor een financiële bijdrage
aan de totstandkoming van een cultureel aanbod in Beemster niet meer zo vanzelfsprekend
is. Deze zorg geldt ook door het wegvallen van aanvullende inkomsten uit bijvoorbeeld
onderverhuur van ruimten.
Het culturele veld kan de financiële gevolgen van COVID-19 niet zelfstandig opvangen
Ondersteuning van de overheid is onvermijdelijk.

Steunpakket COVID-19 voor lokale culturele sector
De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met het culturele veld geÏnventariseerd
wat de financiële schade is als gevolg van COVID-19. Hierbij is gekeken welk beroep kon
worden gedaan op steun vanuit het Rijk en/of de provincie. Op basis van die gegevens is
gekomen tot een gemeentelijk steunpakket dat bestaat uit drie onderdelen: A- Steun
provinciale noodfonds, B- Gemeentelijke steun, en C- Subsidies 2020.

A- Steun

provinciale noodfonds
Op 18 mei 2020 is door de Provinciale Staten van Noord-Holland een motie aangenomen
om de regionale culturele infrastructuur te ondersteunen i.v.m. de gevolgen van COVID-19
Dit heeft geleid tot een provinciaal noodfonds van 10 miljoen euro. Het provinciale
noodfonds is naar rato van inwoneraantal verdeeld over de regio's MRA en Noord-Holland
Noord. Voor de MRA is een provinciaal budget van € 6.625.347,- beschikbaar. Van
gemeenten wordt aanvullende 35% matching verwacht.
De aanvragen voor bijdragen uit het provinciale noodfonds worden door de gemeenten
gedaan. Na toetsing aan de criteria blijkt dat er twee (regionale) culturele instellingen uit
Beemster in aanmerking komen voor een bijdrage uit het provinciale noodfonds, namelijk
Bibliotheek Waterland en MuziekschoolWaterland. Deze toetsing is onder meer gebaseerd
op een berekening van de nettoschade die de culturele instellingen moesten aanleveren
(format van provincie Noord-Holland). De financiële uitwerking van het noodfonds treft u aan
op pagina 4 van deze brief bij de nadere financiële uitwerking van het gemeentelijke
steunpakket. De provincie neemt half november een besluit over de ingediende aanvragen.

B. Gemeenteliike steun
De meeste culturele organisaties en verenigingen in Beemster komen niet voor steun vanuit
het Rijk en de provincie in aanmerking, hoewel ook zij financiële consequenties ondervinden
als gevolg van COVID-19. Deze organisaties doen een beroep op de gemeente. De
steunvezoeken zijn op te delen in twee categorieën: 1- amateurkunstverenigingen, en 2overige (gesubsidieerde) culturele organisaties.
1- Amateurkunstverenigingen
ln Beemster zijn veel koren en andere amateurkunstverenigingen actief. De
amateurkunstverenigingen vormen de basis voor het culturele leven. Met de
amateurkunstverenigingen heeft de afgelopen maanden regelmatig contact plaatsgevonden
over de impact van COVID-19. Deze verenigingen werken vaak uitsluitend met vrijwilligers
en komen daardoor ook voor veel generieke steunmaatregelen niet in aanmerking. Ook zijn
de schadebedragen als gevolg van COVID-19 vaak te laag om voor generieke steun in
aanmerking te komen, maar te hoog om fTnancieel gezond te blijven zonder verdere
ondersteuning. De financiële schade in het amateurkunstveld wordt geschat op maximaal
€ 6.000,-. Het college heeft besloten amateurkunstverenigingen in de gelegenheid te stellen
een subsidieaanvraag in te dienen, waarin de coronaschade tot eind 2020 wordt
aangegeven. De gemeente verleent een waarderingssubsidie als tegemoetkoming in de
coronakosten. Dit tot een maximumbedrag van € 1.000,- per vereniging.
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Overige (gesubsidieerde) culturele organisaties

Net als bij de amateurkunstverenigingen heeft ook met deze culturele organisaties de
afgelopen maanden regelmatig contact plaatsgevonden. Ook voor deze organisaties geldt
dat zij vaak uitsluitend met vrijwilligers werken, waardoor zij niet in aanmerking kwamen
voor de generieke steunmaatregelen van het Rijk. De schadebedragen als gevolg van

COVID-19 zijn echterte hoog om binnen de verleende reguliere subsidie te kunnen worden
opgevangen. Vandaar dat deze organisaties een beroep op de gemeente doen. Het gaat
om vier organisaties:
Sti chti n g P ro m oti e B e e m ste r We re I d e ffg oed (S P BW)
Het bezoekerscentrum moest half maart sluiten en hierdoor heeft SPBW onder andere
inkomsten uit de verkoop gemist. Bovendien zijn veel arrangementen geannuleerd en was
ook hierdoor sprake van inkomstenderving. De vaste lasten van SPBW (zoals de huur van
het pand) liepen door. Het college heeft besloten om SPBW een subsidie ter hoogte van
€ 5.575,- te verlenen als tegemoetkoming in de financiële schade als gevolg van COVID-19.

Beemsters Fanfare
Beemsters Fanfare heeft door de coronamaatregelen niet kunnen repeteren en ook geen
concerten, aubades etc. kunnen doen, waardoor onder andere sprake is van gemiste
publieksinkomsten. De fanfare verzorgt in Beemster de muzikale omlijsting van vele
activiteiten en (gemeentelijke) bijeenkomsten, zoals de 4 mei herdenking. Hierdoor neemt
de fanfare een belangrijke plek in de culturele, maar ook in de maatschappelijke
infrastructuur in. De fanfare heeft gebruik kunnen maken van generieke
Rijkssteunmaatregelen, waardoor een schade resteert van € 1.450,-. Het college heeft
besloten om Beemster Fanfare een waarderingssubsidie te verlenen ter hoogte van

€ 1.450,-.
H i storisch G e n

ootsch
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Het HGB beheert en exploiteert de twee musea in Beemster. De musea moesten half maart
per direct dicht om de verdere verspreiding van corona te voorkomen. Door de periode van
sluiting is het HGB onder andere publieksinkomsten uit de entreegelden misgelopen. Het
college heeft besloten om het HGB een waarderingssubsidie ter hoogte van € 3.500,- te
verlenen als tegemoetkoming in de financiële schade als gevolg van COVID-19.
Onder de Linden
Sinds de bezuinigingen in 2018 ontvangt Onder de Linden geen subsidie meer van
gemeente Beemster. Het college heeft besloten om het theater in dit steunpakket op te
nemen, aangezien Onder de Linden financieel ook hard is geraakt door COVID-19. Met
inachtneming van de coronamaatregelen is de zaalcapaciteit van Onder de Linden beperkt.
Bovendien is het consumentengedrag nog een grote onzekere factor: durven mensen wel
weer een theatervoorstelling te bezoeken? Voorstellingen zullen daardoor verlieslijdend zijn
Daarnaast schuilt er nog een financiële onzekerheid in de uitkoopsommen van
theatergezelschappen. Door de bezuinigingen heeft Onder de Linden weinig tot geen eigen
financiele middelen om de coronaschade te kunnen opvangen. Het college heeft daarom
besloten om Onder de Linden een waarderingssubsidie ter hoogte van € 3.250,- te verlenen
als dekking voor de geleden coronaschade.

C. Subsidies 2020
De schadebedragen die de culturele organisaties en verenigingen hebben aangeleverd, zijn
allemaalgebaseerd op de situatie waarin de verleende subsidies 2020 ook op dat niveau
worden vastgesteld.
Toen de subsidies 2020 werden verleend (najaar 2019), was niet te voorzien dat COVID-19
ervoor zou zorgen dat activiteiten tijdelijk of helemaal geen doorgang konden vinden. Om de
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verspreiding van het virus in te dammen, zijn Rijksmaatregelen genomen, waaronder een
verbod op samenkomsten en evenementen. Hierdoor waren veel culturele instellingen en
verenigingen niet in staat om de gestelde subsidievoorwaarden na te komen. Normaliter zou
dit leiden tot een gesprek over terugvordering van de subsidie.
Het college heeft besloten af te zien van terugvordering van de subsidie als de niet-naleving
van de subsidievoorwaarden uit de subsidiebeschikking 2020 in direct verband staan met de
coronascrisis. Dit geldt alleen voor de subsidies die zijn verleend uit de budgetten van het
beleidsveld kunst en cultuur.
Financiële uitwerkinq steunpakket COVID-19 voor het lokale culturele veld
De totale financiële consequenties van voorgesteld steunpakket zijn € 21.938,-. Gemeente
Beemster heeft van het Rijk een uitkering in het gemeentefonds ontvangen ter hoogte van
€ 21.938,- voor de compensatie van coronaschade in het lokale culturele veld (brief Rijk d.d
26 juni 2020). Dit geld is specifiek bedoeld voor de lokale culturele infrastructuur, maar is
door het Rijk niet geoormerkt. Het college heeft besloten om het geld dat we van het Rijk
hebben ontvangen als dekking voor het benodigde bedrag voor het steunfonds aan te
wenden en dit in de tussenrapportage te verwerken.
Door het gemeentelijke steunpakket t.h.v. € 21.938,- gedeeltelijk in te zetten als matching
voor steun vanuit de provincie, kan daarmee van de andere overheden een bedrag van
€ 60.699,- aan steun voor het culturele veld in Beemster worden gevraagd. De uitwerking
van het steunpakket ziet er als volgt uit:
Provincie rGemeente'
Bibliotheek Waterland
Muziekschool Waterland
Amateurku nstveren igingen
Historisch Genootscha p Beemster
Stichti ng Promotie Beemster Werelderfgoed
Beemsters Fanfare
Onder de Linden
Totaal

€ 45.984 €

1.695

€
€

468

€. 14.775

€
€
€
€
€ 60.60!l , €

6.000

3.5{n
5.575
1.¿150

3.250

21.9:18

i

Subsidieplafond 2020
Aangezien de financiële steun in de vorm van subsidies wordt uitgekeerd, dient het bedrag
van € 21.938,- ook aan het subsidieplafond 2020 van gemeente Beemster te worden
toegevoegd. Het verhogen van het subsidieplafond is een verantwoordelijkheid van de
gemeenteraad. De gemeenteraad heeft een separaat voorstel ontvangen met de vraag om
in te stemmen met de ophoging van het subsidieplafond 2020 met een bedrag van
€21.938,-, zodat de financiële steun in 2020 aan de betreffende organisaties als subsidie
kan worden verleend.
Ter afsluitinq
Het college heeft voor dit steunpakket gekozen , zodal in Beemster financieel gezonde
culturele instellingen en verenigingen behouden blijven. Een rijk cultureel leven draagt bij
aan de leefbaarheid in het gebied, de aantrekkelijkheid voor toeristen, is van belang voor de
sociale cohesie, helpt bij de bestrijding van eenzaamheid, zorgt voor ontspanning voor de
inwoners en bovendien daagt kunst mensen (emotioneel) uit.
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Het steunpakket COVID-19 voor het culturele veld in Beemster biedt de culturele
organisaties en amateurkunstverenigingen een kans om op gezonde basis te blijven
bestaan. Door het steunpakket is in ieder geval een gedeelte van de geleden schade in

2020 gecompenseerd.
De verwachting is echter dat de gevolgen van COVID-19 ook zeker nog in 2021 voelbaar

zijn. Door middel van structureel contact met de culturele instellingen en amateurkunstverenigingen wordt de financiële situatie gemonitord. Daarnaast heefi het Rijk heeft op 28
augustus 2020 een nieuw steunpakket voor de culturele sector aangekondigd, waarvan
nieuwe uitkeringen voor steun aan het lokale culturele veld in het gemeentefonds onderdeel
vormen. Dit geld zal nodig zijn voor het dekken van lokale coronaschade in 2021.

Wijgaan ervan uit u met bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
emeester en wethouders van Beemster.

C. Heerschop
burgemeester

Welage
J
gemeentesecretaris

