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Betreft: Regeling tegemoetkoming culturele instellingen gevolgen COVID-19 maatregelen  
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Op 14 december 2020 heeft u ingestemd met het opstellen en uitvoeren van de regeling 
tegemoetkoming culturele instellingen gevolgen COVID-19 maatregelen. Wij willen u via deze 
raadsinformatiebrief informeren over het verloop van de aanvragen en uitkeringen. 
 
De regeling tegemoetkoming gevolgen CCOVID-19 maatregelen is op dinsdag 15 december 2020 in 
werking getreden. Culturele organisaties hier per e-mail van op de hoogte gebracht. Ook is er een 
persbericht verschenen op de website van de gemeente Albrandswaard en in de Schakel.   
 
Culturele organisaties konden tot en met 31 december een 2020 een aanvraag doen voor een 
financiële tegemoetkoming. Er zijn geen signalen ontvangen over de relatief korte aanlevertermijn. De 
culturele organisaties waren op de hoogte van de behandeling van de regeling en hebben hun 
voorbereidingen al voor 14 december 20020 kunnen starten. De gemeente heeft geen signalen 
ontvangen dat er culturele organisaties zijn die geen aanvraag hebben kunnen doen door tijdgebrek. 

 

KERNBOODSCHAP 
De gemeente Albrandswaard heeft zeven aanvragen van culturele organisaties ontvangen. De 
aanvragen zijn zorgvuldig behandeld en waar nodig zijn de organisaties benaderd om aanvullende 
stukken aan te leveren. Dit heeft ertoe geleid dat inmiddels aan vijf organisaties tegemoetkomingen 
zijn uitgekeerd. Één aanvraag is afgewezen, omdat er geen sprake was van een exploitatietekort. 
Voor één aanvraag geldt dat wij hebben aangegeven de beslissing over een tegemoetkoming uit te 
stellen, omdat er vanuit de Rijksoverheid steunpakketten verwacht worden die met terugwerkende 
kracht invloed hebben op het exploitatietekort van 2020. Mochten deze steunpakketten voor deze 
organisatie niet beschikbaar blijken te zijn, dan zal worden bekeken of er alsnog een tegemoetkoming 
uitgekeerd kan worden. 
 

TOELICHTING 
In januari 2021 zijn alle tegemoetkomingen door de gemeente overgemaakt aan de culturele 
organisaties. In totaal heeft de gemeente € 27.210,06 aan tegemoetkoming overgemaakt aan de 
verschillende culturele organisaties. Onderstaande tabel bevat een specificatie van de uitgekeerde 
bedragen. 
 
 
 
 
Aanvrager Uitgekeerde tegemoetkoming 



Stichting het Kasteel van Rhoon € 8.693,50 
Muziekvereniging Volharding € 7.288,18 
Stichting Kultuur- en Staatkundige- historische Studiegroepen 
Federatie 

€ 4.540,- 

Stichting Culturele Activiteiten Albrandswaard € 4.450,- 
Harmonievereniging La Bona Futura € 2.238,38 

 

De tegemoetkoming heeft de acute nood bij deze culturele organisaties voorlopig verlicht. Helaas is 

het Coronavirus nog steeds onder ons aanwezig en gelden er maatregelen die het culturele leven 

bijna volledig ontoegankelijk maken. De verwachting is dat culturele organisaties nog tot ver in 2021 te 

maken hebben met beperkende maatregelen en dat hun financiële positie voorlopig nog onder druk 

zal blijven staan. Het is dan ook waarschijnlijk dat culturele organisaties zich in 2021 bij de gemeente 

zullen melden met de vraag om ondersteuning te bieden om de lasten en financiële druk te verlichten. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 

    

 

 

 


