
MEMORANDUM

DATUM

AAN Commissie BEM

VAN Gedeputeerde Rob van Muilekom

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP
Voorbereiding Informatiesessie Commissie BEM d.d. 3 februari 2021 inzake het 
Steunpakket Cultuur & Erfgoed

Introductie
Op 3 februari staat een Informatiesessie gepland met de Commissie BEM aangaande het Steunpakket Cultuur & 
Erfgoed in coronacrisis. Deze sessie heeft tot doel om met u terug te blikken op de eerste tranche van het 
Steunpakket en vooruit te kijken naar de komende periode. 
In december 2020 heeft u een Statenbrief ontvangen met de stand van zaken van de eerste tranche van het 
Steunpakket. Om deze eerste tranche objectief te evalueren, hebben wij Berenschot de opdracht gegeven om 
een onderzoek uit de voeren naar de werking van de eerste tranche. Tevens doen zij ook aanbevelingen voor het 
vervolg. In de Informatiesessie nemen we u graag mee in de evaluatie en de contouren en voorgenomen 
uitgangspunten voor de volgende tranche. 

Terugblik
Tijdens de informatiesessie neemt Berenschot u mee in hun bevindingen: welke conclusies trekken zij uit de 
evaluatie van de eerste tranche en welke lering kunnen we daaruit trekken voor het vervolg? Tevens hebben zij 
gekeken naar landelijke ontwikkelingen rond de verschillende steunmaatregelen en hebben zij een inventarisatie 
gedaan onder gemeenten en instellingen naar de invloed van de huidige ontwikkelingen op de sector. Op basis 
van hun bevindingen doen zij een aantal aanbevelingen voor de tweede tranche van het Steunpakket. De 
onderzoeksresultaten treft u ter voorbereiding op de informatiesessie alvast in bijgevoegde samenvatting van het 
rapport (zie bijlage). 

Tweede tranche
Momenteel werken we aan de vormgeving van de tweede tranche van het Steunpakket. Naast het onderzoek van 
Berenschot, heb ik ter voorbereiding gesproken met een afvaardiging van de culturele sector en met alle 
wethouders Cultuur. De uitkomsten hiervan worden door Berenschot meegenomen in de evaluatie. 

Nu de huidige lockdown is verlengd, wordt de situatie steeds schrijnender: publieksinkomsten zijn er nauwelijks, 
het nemen van risico’s voor het maken van nieuwe producties wordt steeds lastiger, de reserves teren in en 
‘makers’ verliezen hun werk. Toch zijn er ook mooie voorbeelden van veerkracht te zien in de sector, met name 
op het gebied van digitalisering, samenwerking en innovatie! Het is daarom nodig om enerzijds ondersteuning te 
blijven bieden bij het overeind houden van de sector (compensatie voor geleden schade) en anderzijds ook te 
investeren in (een doorstart naar) de toekomst en nieuwe initiatieven, juist ook in een periode van lockdown of 
gedeeltelijke heropening. Berenschot adviseert daarom om de volgende drie onderdelen op te nemen in de 
volgende tranche:
 

1. Exploitatie: continueren van de ondersteuning in de geleden schade, in nauwe samenwerking met 
gemeenten

2. Doorstart: bijdragen aan nieuwe plannen binnen de (beperkte) mogelijkheden voor herstel en doorstart
3. Innovatie: versterken en verbreden van innovatie

Algemene noties die we daarbij in het oog willen houden: 
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 Partnerorganisaties (de organisaties die binnen het CEP in aanmerking komen voor een exploitatie 
subsidie) blijven onze eerste verantwoordelijkheid.

 Draagt een aanvraag bij aan het provinciale beleid en draagt de instelling bij aan het regionale culturele 
klimaat?

 We streven na om het proces van de tweede tranche te versimpelen en waar nodig te versnellen.
 We zijn complementair aan gemeenten, rijk en fondsen en streven intensieve samenwerking na. En we 

faseren zo mogelijk om in te spelen op de behoefte van de sector en gemeenten en te anticiperen op de 
veranderende lockdown-regels..

 We zijn ons bewust van de onderlinge afhankelijkheden van instellingen in de culturele keten; we 
ondersteunen in het overeind houden hiervan. Denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van 
overkoepelende en producerende instellingen.   

 Regionale spreiding blijft een prioriteit; we willen de regio goed blijven bedienen. 
 Innovatie blijven we stimuleren en tegelijkertijd is een verbreding naar de regio wenselijk.

Van het totale Steunpakket à 6 miljoen euro, is in principe 2,8 miljoen euro beschikbaar voor de tweede tranche. 
Een voorgenomen heropening van de Overbruggingsregeling, waarover GS op 2 februari een besluit nemen, 
wordt na positief besluit gefinancierd uit dit bedrag, tot een maximum van 800.000 euro. Hierover hebben we u 
eerder geïnformeerd naar aanleiding van een schriftelijke vraag van de PvdA t.b.v. de Commissie BEM d.d. 20 
januari. De overige middelen zijn beschikbaar voor de tweede tranche. 

Tijdens de Informatiesessie van 3 februari hoor ik graag uw vragen en opmerkingen. In de komende periode  
neemt GS een besluit over de uitwerking van de tweede tranche en zal ik u middels een Statenbrief informeren. 
Wij denken de tweede tranche in Q2 te kunnen openstellen. 
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