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Ophogen subsidieplafond 2020 onderdeel cultuur en sport

Samenvatting:
Op 5 november 2Q19 heeft u het subsidieplafond voor 2020 vastgesteld. Op 29 september
2020 heeft het college besloten tot een steunpakket COVID-19 voor het lokale culturele veld.
De totale financiële consequenties van dit steunpakket zijn € 21.938,-. Voorgesteld wordt dit
steunpakket volgens de verdeling in bijbehorende informatiebrief d.d. 29 september 2020 toe
te kennen als subsidie aan culturele organisaties en amateurkunstverenigingen in Beemster
en daartoe dient het subsidieplafond 2Q20 voor het onderdeel Cultuur en Sport met dit bedrag
te worden opgehoogd voor 202Q.
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Middenbeemster, 29 september 2O2O
Aan de gemeenteraad van Beemster,

lnleiding en probleemstelling:
Op 5 november 2019 heeft u het subsidieplafond voor 2020 vastgesteld. Op 29 september
2020 heeft het college besloten tot een steunpakket COVID-19 voor het lokale culturele veld.
De totale financiële consequenties van dit steunpakket zijn € 21.938,-. Voor een inhoudelijke
toelichting venruijzen wij naar de brief met het ondenuerp 'Steunpakket COVID-19 voor het
lokale culturele veld' d.d. 29 september 2020', die als bijlage bij dit raadsvoorstel is
toegevoegd. Voorgesteld wordt dit steunpakket volgens de verdeling in bijgaande brief toe te
kennen als subsidie aan culturele organisaties en amateurkunstverenigingen in Beemster.
Daartoe dient het subsidieplafond 2Q20 met dit bedrag te worden opgehoogd.

Oplossi ngsrichtingen :
De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om de hoogte van het totale subsidiebedrag vast te
stellen. De bevoegdheid van de wijze van verdeling van dit subsidiegeld ligt bij het college.

Maatschappelük Beleidskader Thema 3 Leefomgeving en maatschappelijke participatie
CULTUUR en SPORT
lnwoners zijn trots op Beemster vanwege de hoge kwaliteit van de leefomgeving en het
voorzieningenniveau
Voorgesteld subsidieplafond 2020 €249.745,- (vast te stellen op 10-11-2020)
Vastgesteld subsidieplatond 2020 € 227 .807 ,- (als vastgesteld op 5-1 1-2019)
Voorgesteld wordt het subsidieplafond op te hogen met een bedrag van € 21.938,- in verband
met het steunpakket COVID-19 voor het lokale culturele veld. Voor een inhoudelijke
toelichting verwijzen wij naar de brief d.d. 29 september 2020 met het ondenrerp
'steunpakket COVID-19 voor het lokale culturele veld', die voor de volledigheid als bijlage bij
dit raadsvoorstel is toegevoegd. Voorgesteld wordt dit steunpakket volgens de verdeling in
bijgaande brief toe te kennen als subsidie aan culturele organisaties en amateurkunstverenigingen in Beemster en het subsidieplafond 2020 met dit bedrag op te hogen.

Meetbare doelstel lingen :
Het steunpakket COVID-19 voor het culturele veld in Beemster biedt de culturele organisaties
en amateurkunstverenigingen een kans om op gezonde financiële basis te blijven bestaan.

Financiële consequenties/risico's :
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.
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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 venuerken.
Het subsidieplafond voor cultuur en sport wordt opgehoogd met een bedrag van € 21.938,en komt hiermee op een totaal van € 249.745,-.

Communicatie:
Het subsidieplafond wordt gepubliceerd op overheid.nl. De instellingen kunnen bezwaar
aantekenen tegen het besluit van de subsidieverlening.

Relatie met fusie:
Niet van toepassing

Monitori ng/evaluatie :
Na afloop van het jaar 2020 dienen de instellingen een aanvraag voor de vaststelling 2020 in,
Uit deze subsidieverantwoording zal blijken wat de financiële situatie van organisaties met
betrekking tot de gevolgen van COVID-19 en de toegekende compensatie is. Over verleende
waarderingssubsidies hoeft geen verantwoording te worden afgelegd'

Voorstel:
Het subsidieplafond 2020 voor het onderdeel cultuur en sport met een bedrag van € 21.938,te verhogen waardoor het onderdeel voor cultuur en sport op een totaal van € 249.745,komt.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2020,

BESLUIT
Het subsidieplafond 2O2O voor het onderdeel cultuur en sport met een bedrag van € 21.938,te verhogen waardoor het onderdeel voor cultuur en sport op een totaal van € 249.745,komt.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 20 oktober 2020

H.C. Heerschop
voorzitter

M. Timmerman
griffier

