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Het raad van de gemeente Albrandswaard;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 10 november 2020;

BESLUIT:
1. In te stemmen met het gebruik van de algemene dekkingsmiddelen uit de compensatiepakketten
Coronacrisis medeoverheden voor financiële ondersteuning van lokale culturele organisaties in het
jaar 2020. Deze bijdrage wordt bekostigd uit een eerder ontvangen rijksbijdrage die destijds is
toegevoegd aan de algemene reserve en bij dit besluit alsnog haar bestemming krijgt.
2. Het college te machtigen om een regeling voor culturele organisaties op te stellen waarin een
criteria en een toetsingskader voor het aanvragen van financiële ondersteuning worden uitgewerkt en
deze regeling uit te voeren.
3. Het college opdracht te geven om de gemeenteraad te informeren over de opgestelde regeling en
de uitvoering daarvan via een Raadsinformatiebrief.
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Geadviseerd besluit
1. In te stemmen met het gebruik van de algemene dekkingsmiddelen uit de compensatiepakketten
Coronacrisis medeoverheden voor financiële ondersteuning van lokale culturele organisaties in het
jaar 2020. Deze bijdrage wordt bekostigd uit een eerder ontvangen rijksbijdrage die destijds is
toegevoegd aan de algemene reserve en bij dit besluit alsnog haar bestemming krijgt.
2. Het college te machtigen om een regeling voor culturele organisaties op te stellen waarin een
criteria en een toetsingskader voor het aanvragen van financiële ondersteuning worden uitgewerkt en
deze regeling uit te voeren.
3. Het college opdracht te geven om de gemeenteraad te informeren over de opgestelde regeling en
de uitvoering daarvan via een Raadsinformatiebrief.

Raadsvoorstel
Inleiding
Corona heeft Nederland hard getroffen. De maatregelen hebben Nederland een periode volledig plat
gelegd. In veel sectoren zijn de klappen hard aangekomen, maar is er sprake van geleidelijk herstel.
De culturele sector heeft echter nog steeds te maken met beperkingen, waardoor de normale
activiteiten niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Deze beperkingen lijken voorlopig ook niet te
kunnen worden opgeheven. De financiële positie van de culturele organisaties komt hierdoor steeds
verder onder druk te staan.
Landelijk en provinciaal zijn er diverse partijen geweest die de situatie in de culturele sector hebben
aangekaart. Dit heeft geleid tot landelijke compensatiepakketten, waar cultuur een onderdeel van is.
De provincie Zuid-Holland heeft aanvullend daarop een subsidieregeling opgezet om kleine lokale
culturele organisaties mee te ondersteunen. De gemeente Albrandswaard heeft de landelijke
compensatiepakketten inmiddels ontvangen en heeft ook aanspraak kunnen maken op de
subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland.
Het college ziet dat de culturele sector in Albrandswaard steeds meer in het gedrang komt als gevolg
van de beperkingen en dat financiële ondersteuning nodig is om de continuïteit van de organisaties te
kunnen garanderen. Het college wil de beschikbaar gestelde middelen gebruiken als tegemoetkoming
voor culturele organisaties, zodat zij de vaste lasten in deze moeilijke periode kunnen blijven voldoen.
Beoogd effect
1. Het beschikbaar stellen van middelen uit algemene dekkingsmiddelen, zodat culturele
organisaties financieel ondersteund kunnen worden.
2. Behoud van de culturele infrastructuur en het cultureel erfgoed in Albrandswaard door
financiële ondersteuning te verlenen, zodat het aanbod voor inwoners van Albrandswaard
beschikbaar blijft.
Argumenten
1.1 Het voorstel past in het landelijk beleid.
De Rijksoverheid beoogt met de uitkering van de compensatiepakketten Coronacrisis medeoverheden
specifieke sectoren en organisaties te ondersteunen door middelen beschikbaar te stellen aan de
gemeente. Cultuur is één van de sectoren waarvoor aandacht is binnen de compensatiepakketten. De
gemeente Albrandswaard heeft in totaal € 125.000,- ten behoeve van ondersteuning van lokale
culturele organisaties ontvangen (bijlage 1) . Deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene
dekkingsmiddelen.
1.2 Het voorstel past in het gemeentelijk beleid.
De gemeente draagt het belang van kunst en cultuur actief uit naar de inwoners. De culturele sector in
Albrandswaard bestaat grotendeels uit verenigingen. Deze verenigingen zijn het cement van onze
samenleving. De gemeente is trots op wat verenigingen voor de inwoners betekenen en ondersteunt
hen waar zij dit nodig hebben.
1.3 De culturele sector is hard getroffen door de Corona-maatregelen
De culturele sector was één van de eerste sectoren die te maken kreeg met de landelijke maatregelen
en één van de laatste sectoren waar met aanpassingen weer activiteiten konden plaatsvinden.
Hierdoor zijn zij samen met een sector als de horeca zwaar geraakt door de maatregelen.
1.4 De culturele sector heeft nog altijd te maken met beperkingen van de Corona-maatregelen.
De huidige maatregelen beperken culturele organisaties in hun reguliere activiteiten,. De normale
groepsgrootte kan niet gehanteerd worden en activiteiten waaruit aanvullende inkomsten worden
gegenereerd zijn voor onbepaalde tijd niet toegestaan.

2.1 De machtiging geeft het college de mogelijkheid om snel actie te kunnen ondernemen.
Culturele organisaties kunnen na het opstellen van de regeling snel geïnformeerd worden over de
regeling, criteria en het toetsingskader. Door te werken met een tegemoetkoming in de vorm van een
voorschot kunnen culturele organisaties snel geholpen worden, maar kan de gemeente achteraf
teveel betaalde tegemoetkomingen terugvorderen. Het college moet de middelen bij de jaarrekening
verantwoorden. De gemeenteraad houdt hierdoor zicht op de juiste besteding van de middelen.
2.2 Culturele organisaties hebben een belangrijke functie in Albrandswaard.
De culturele voorzieningen verrijken het vestigingsklimaat van onze inwoners. Zij maken van
Albrandswaard een fijne plaats om te wonen en te recreëren, en leveren een belangrijke bijdrage aan
de gemeenschapszin door hun positie binnen het verenigingsleven. Zij zijn een belangrijk partner in
de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid. Het is om die reden ook van belang
dat de gemeente middelen heeft om deze organisaties voor de inwoners toegankelijk te houden.
2.3 Culture organisaties luiden de noodklok.
Diverse cultuurpartners hebben de afgelopen maanden signalen afgegeven over hun steeds moelijker
wordende financiële positie. In september en oktober is er een inventarisatie onder de culturele
organisaties uitgevoerd om de schade in de periode van 1 maart tot 1 september inzichtelijk te maken.
Deze inventarisatie laat zien dat een groot deel van de organisaties het zwaar heeft. Cultuurpartners
hebben te maken met doorlopende kosten (vaste lasten), inkomstenverlies en extra kosten door
aanpassingen die zij hebben moeten doen om activiteiten veilig te laten verlopen. Culturele
organisaties proberen de kosten te beperken, maar er zijn afspraken waar men niet onderuit kan. Van
1 maart tot 1 september zijn de kosten inmiddels opgelopen tot een bedrag van ongeveer € 50.000,en is er van ongeveer € 40.000,- tot € 50.000,- aan gemiste inkomsten.
2.4 Wij komen de culturele organisaties tegemoet waar mogelijk.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vanwege het belang van de culturele organisaties
binnen de gemeente Albrandswaard al eerder besloten om de huren van huurders van gemeentelijk
vastgoed voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtgescholden. Verder is er een subsidie aanvraag
gedaan bij de Provincie Zuid-Holland om culturele organisaties extra te kunnen ondersteunen.
2.5 De culturele organisaties kunnen hun normale activiteiten nog altijd niet uitvoeren .
De huidige maatregelen hebben nog steeds invloed op de inkomsten en uitgaven van de culturele
organisaties in Albrandswaard. De activiteiten moeten in aangepaste vorm worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld doordat groepen gesplitst moeten repeteren omdat zij anders te groot zijn voor de
beschikbare ruimte. Veel activiteiten zijn afgezegd omdat deze onder de huidige Corona-maatregelen
niet toegestaan zijn. Dit zorgt voor hogere kosten en het uitblijven van aanvullende inkomsten uit
optredens, concerten en andere activiteiten. De verwachting is dat de kosten en gemiste inkomsten
over de periode 1 september tot en met 31 december te vergelijken zijn met de die tijdens de eerste
golf.
2.6 Er is financiële dekking.
De gemeente Albrandswaard heeft vanuit de compensatiepakketten Coronacrisis medeoverheden
nog middelen voor ondersteuning van de culturele sector beschikbaar. Aanvullend heeft
Albrandswaard ingetekend bij de provincie Zuid-Holland op de subsidieregeling voor ondersteuning
van kleine lokale culturele organisaties. Albrandswaard kan in twee tranches aanspraak maken op een
bedrag van maximaal € 43.750. Voorwaarde voor toekenning van deze subsidie is dat de gemeente
zelf een financiële bijdrage levert om de culturele sector mee te ondersteunen. Het eerste deel van
deze subsidie (€ 25.000) is inmiddels ontvangen. Het tweede deel van de subsidie (€ 18.750,-) is

aangevraagd. Belangrijke voorwaarde voor de toekenning en vaststelling van deze subsidie is dat
gemeente ook een financiële bijdrage doen ten behoeve van de culturele sector.
2.7 Culturele organisaties komen niet voor alle regelingen in aanmerking.
Culturele organisaties kunnen alleen aanspraak maken op landelijke regelingen als zij aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Er is voor veel culturele verenigingen geen toegang tot deze regelingen. Ook is
er geen landelijke regeling zoals die er voor sportverenigingen wel is.
3.1 Het college heeft een informatieplicht richting de gemeenteraad.
De gemeenteraad houdt hiermee zicht op de procedure en inzicht in de uitgaven die worden gedaan
om culturele organisaties mee tegemoet te komen.
Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder kunst en cultuur, portefeuillehouder financiën, juridisch adviseur, financieel
adviseur, strategisch business adviseur, beleidsadviseur kunst en cultuur, regisseur kunst, cultuur en
evenementen, beleidsadviseur vastgoed.
Extern: culturele organisaties, Kunstgebouw, Provincie Zuid-Holland.
Kanttekeningen
1.1 De gemeentelijke begroting staat onder druk.
Er is sprake van een toenemende druk op de gemeentelijke financiën als gevolg van de coronacrisis.
Op meerdere beleidsterreinen zijn extra kosten gemaakt, waarvoor compensatie via de algemene
middelen gewenst is. Hierbij gaat het dan om kosten of gederfde inkomsten die rechtstreeks invloed
hebben op de gemeentelijke financiën. Bij de lokale culturele organisaties is hier slechts beperkt
sprake van. De gemeente heeft slechts een bedrag van € 3.432,59 aan gederfde inkomsten binnen de
culturele sector als gevolg van huurkwijtschelding.
1.2 Culturele organisaties zullen ook in 2021 last hebben van de gevolgen van het Coronavirus.
Het huidige voorstel voorziet alleen in een tegemoetkoming over het boekjaar 2020. De verwachting is
dat de culturele sector nog langer te maken krijgt met beperkingen en daardoor ook nog meer schade
zal lijden. Er komen signalen dat ook in 2021 budgetten beschikbaar worden gesteld vanuit de
Rijksoverheid om organisaties ook dan nog te ondersteunen. Mocht dit voor Albrandswaard nodig zijn,
dan kan het college opnieuw een voorstel moeten doen voor ondersteuning van de culturele
organisaties. Zij kunnen hierbij dan wel voortbouwen op de regeling die voortvloeit uit dit voorstel.
2.1 De gemeenteraad heeft geen directe inspraak op de uitwerking van de regeling.
De gemeenteraad machtigt het college voor de uitwerking van de regeling en het opstellen van criteria
en toetsingskader. Hierdoor kan het niet direct meedenken over de regeling, maar alleen achteraf het
college ter verantwoording roepen.
2.2 Er zijn landelijke regelingen waar zelfstandigen aanspraak op kunnen maken, waardoor culturele
organisaties de betaling van bepaalde vergoedingen stop kunnen zetten en de kosten kunnen
beperken.
Er zijn landelijk regelingen beschikbaar voor zelfstandigen om gemiste inkomsten mee te
compenseren. Culturele organisaties moeten ervoor zorgen dat de zelfstandigen die zij inhuren hier
zoveel mogelijk aanspraak op maken om hun eigen kosten te beperken.
2.3 Niet alle culturele organisaties hebben financiële problemen.

Een deel van culturele organisaties heeft bij de gemeente aan de bel getrokken over de financiële
druk die ontstaat. Er is echter ook een deel van de organisaties die aangeeft geen schade te hebben
of geen schade gemeld heeft. Deze culturele organisaties is het zelfstandig gelukt om de kosten te
minimaliseren.
3.1 De gemeenteraad krijgt alleen inzicht in de hoofdlijnen.
Het college zal de gemeenteraad globaal inzicht geven in de bestedingen, maar er zullen geen details
op organisatieniveau bekend worden gemaakt.
Uitvoering/vervolgstappen
De uitvoering vindt plaats na het raadsbesluit en volgens de nog vast te stellen procedure binnen de
regeling tegemoetkoming culturele organisaties.
Financiën
De gemeenteraad zal bij instemming toestemming geven om tegemoetkoming uit te keren vanuit de
algemene dekkingsmiddelen. Hiernaast is nog een bedrag van minimaal € 25.000,- tot maximaal €
43.750 beschikbaar vanuit de provincie Zuid-Holland. Het eerste deel van dit bedrag (€ 25.000,-) is
inmiddels overgemaakt en beschikbaar via het budget Culturele Vorming. De uitgaven worden
verantwoord bij de jaarrekening 2020.
De financiële middelen worden gebruikt voor een tegemoetkoming aan partners over het boekjaar
2020. De tegemoetkoming wordt in ieder geval uitgekeerd in de vorm van een voorschot. Op basis
van de jaarrekening van culturele organisaties zal worden de definitieve hoogte van de
tegemoetkoming worden vastgesteld, waarna teveel betaalde voorschotten worden teruggevorderd of
aanvullende tegemoetkomingen worden uitbetaald.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Het college werkt aan het opstellen van een regeling voor de financiële tegemoetkoming. Bij
instemming van de gemeenteraad met het voorstel zal het college de regeling zo spoedig mogelijk
vaststellen. Het college zal de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief van de vastgestelde
regeling en procedure op de hoogte stellen. Culturele organisaties worden schriftelijk over de
procedure geïnformeerd.

Voorstel
Inleiding
Corona heeft Nederland hard getroffen. De maatregelen hebben Nederland een periode volledig plat
gelegd. In veel sectoren zijn de klappen hard aangekomen, maar is er sprake van geleidelijk herstel.
De culturele sector heeft echter nog steeds te maken met beperkingen, waardoor de normale
activiteiten niet volledig uitgevoerd kunnen worden. Deze beperkingen lijken voorlopig ook niet te
kunnen worden opgeheven. De financiële positie van de culturele organisaties komt hierdoor steeds
verder onder druk te staan.
Landelijk en provinciaal zijn er diverse partijen geweest die de situatie in de culturele sector hebben
aangekaart. Dit heeft geleid tot landelijke compensatiepakketten, waar cultuur een onderdeel van is.
De provincie Zuid-Holland heeft aanvullend daarop een subsidieregeling opgezet om kleine lokale
culturele organisaties mee te ondersteunen. De gemeente Albrandswaard heeft de landelijke
compensatiepakketten inmiddels ontvangen en heeft ook aanspraak kunnen maken op de
subsidieregeling van de provincie Zuid-Holland.
Het college ziet dat de culturele sector in Albrandswaard steeds meer in het gedrang komt als gevolg
van de beperkingen en dat financiële ondersteuning nodig is om de continuïteit van de organisaties te
kunnen garanderen. Het college wil de beschikbaar gestelde middelen gebruiken als tegemoetkoming
voor culturele organisaties, zodat zij de vaste lasten in deze moeilijke periode kunnen blijven voldoen.

Beoogd effect
1. Het beschikbaar stellen van middelen uit algemene dekkingsmiddelen, zodat culturele
organisaties financieel ondersteund kunnen worden.
2. Behoud van de culturele infrastructuur en het cultureel erfgoed in Albrandswaard door
financiële ondersteuning te verlenen, zodat het aanbod voor inwoners van Albrandswaard
beschikbaar blijft.
Argumenten
1.1 Het voorstel past in het landelijk beleid.
De Rijksoverheid beoogt met de uitkering van de compensatiepakketten Coronacrisis medeoverheden
specifieke sectoren en organisaties te ondersteunen door middelen beschikbaar te stellen aan de
gemeente. Cultuur is één van de sectoren waarvoor aandacht is binnen de compensatiepakketten. De
gemeente Albrandswaard heeft in totaal € 125.000,- ten behoeve van ondersteuning van lokale
culturele organisaties ontvangen (bijlage 1) . Deze middelen zijn toegevoegd aan de algemene
dekkingsmiddelen.
1.2 Het voorstel past in het gemeentelijk beleid.
De gemeente draagt het belang van kunst en cultuur actief uit naar de inwoners. De culturele sector in
Albrandswaard bestaat grotendeels uit verenigingen. Deze verenigingen zijn het cement van onze
samenleving. De gemeente is trots op wat verenigingen voor de inwoners betekenen en ondersteunt
hen waar zij dit nodig hebben.
1.3 De culturele sector is hard getroffen door de Corona-maatregelen
De culturele sector was één van de eerste sectoren die te maken kreeg met de landelijke maatregelen
en één van de laatste sectoren waar met aanpassingen weer activiteiten konden plaatsvinden.
Hierdoor zijn zij samen met een sector als de horeca zwaar geraakt door de maatregelen.
1.4 De culturele sector heeft nog altijd te maken met beperkingen van de Corona-maatregelen.
De huidige maatregelen beperken culturele organisaties in hun reguliere activiteiten,. De normale
groepsgrootte kan niet gehanteerd worden en activiteiten waaruit aanvullende inkomsten worden
gegenereerd zijn voor onbepaalde tijd niet toegestaan.
2.1 De machtiging geeft het college de mogelijkheid om snel actie te kunnen ondernemen.
Culturele organisaties kunnen na het opstellen van de regeling snel geïnformeerd worden over de
regeling, criteria en het toetsingskader. Door te werken met een tegemoetkoming in de vorm van een
voorschot kunnen culturele organisaties snel geholpen worden, maar kan de gemeente achteraf
teveel betaalde tegemoetkomingen terugvorderen. Het voorschot wordt uitgekeerd op basis van de
inventarisatie die is uitgevoerd. Hieruit blijkt dat er sprake is van een schade van ongeveer € 50.000,in de periode 1 maart tot 1 september 2020. Het college moet de middelen bij de jaarrekening
verantwoorden. De gemeenteraad houdt hierdoor zicht op de juiste besteding van de middelen.
2.2 Culturele organisaties hebben een belangrijke functie in Albrandswaard.
De culturele voorzieningen verrijken het vestigingsklimaat van onze inwoners. Zij maken van
Albrandswaard een fijne plaats om te wonen en te recreëren, en leveren een belangrijke bijdrage aan
de gemeenschapszin door hun positie binnen het verenigingsleven. Zij zijn een belangrijk partner in
de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals eenzaamheid. Het is om die reden ook van belang
dat de gemeente middelen heeft om deze organisaties voor de inwoners toegankelijk te houden.
2.3 Culture organisaties luiden de noodklok.

Diverse cultuurpartners hebben de afgelopen maanden signalen afgegeven over hun steeds moelijker
wordende financiële positie. In september en oktober is er een inventarisatie onder de culturele
organisaties uitgevoerd om de schade in de periode van 1 maart tot 1 september inzichtelijk te maken.
Deze inventarisatie laat zien dat een groot deel van de organisaties het zwaar heeft. Cultuurpartners
hebben te maken met doorlopende kosten (vaste lasten), inkomstenverlies en extra kosten door
aanpassingen die zij hebben moeten doen om activiteiten veilig te laten verlopen. Culturele
organisaties proberen de kosten te beperken, maar er zijn afspraken waar men niet onderuit kan. Van
1 maart tot 1 september zijn de kosten inmiddels opgelopen tot een bedrag van ongeveer € 50.000,en is er van ongeveer € 40.000,- tot € 50.000,- aan gemiste inkomsten. Vanuit de gemeente zullen we
ons richten op een tegemoetkoming in de kosten en geen compensatie voor gemiste inkomsten
uitkeren. We verwachten in totaal voor de periode maart tot en met december een bedrag van
ongeveer € 100.000,- nodig te hebben. De exacte cijfers worden verantwoord via de jaarrekening.
2.4 Wij komen de culturele organisaties tegemoet waar mogelijk.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft vanwege het belang van de culturele organisaties
binnen de gemeente Albrandswaard al eerder besloten om de huren van huurders van gemeentelijk
vastgoed voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 kwijtgescholden. Verder is er een subsidie aanvraag
gedaan bij de Provincie Zuid-Holland om culturele organisaties extra te kunnen ondersteunen.
2.5 De culturele organisaties kunnen hun normale activiteiten nog altijd niet uitvoeren .
De huidige maatregelen hebben nog steeds invloed op de inkomsten en uitgaven van de culturele
organisaties in Albrandswaard. De activiteiten moeten in aangepaste vorm worden uitgevoerd,
bijvoorbeeld doordat groepen gesplitst moeten repeteren omdat zij anders te groot zijn voor de
beschikbare ruimte. Veel activiteiten zijn afgezegd omdat deze onder de huidige Corona-maatregelen
niet toegestaan zijn. Dit zorgt voor hogere kosten en het uitblijven van aanvullende inkomsten uit
optredens, concerten en andere activiteiten. De verwachting is dat de kosten en gemiste inkomsten
over de periode 1 september tot en met 31 december te vergelijken zijn met de die tijdens de eerste
golf.
2.6 Er is financiële dekking.
De gemeente Albrandswaard heeft vanuit de compensatiepakketten Coronacrisis medeoverheden
nog middelen voor ondersteuning van de culturele sector beschikbaar. Aanvullend heeft
Albrandswaard ingetekend bij de provincie Zuid-Holland op de subsidieregeling voor ondersteuning
van kleine lokale culturele organisaties. Albrandswaard kan in twee tranches aanspraak maken op een
bedrag van maximaal € 43.750. Voorwaarde voor toekenning van deze subsidie is dat de gemeente
zelf een financiële bijdrage levert om de culturele sector mee te ondersteunen. Het eerste deel van
deze subsidie (€ 25.000) is inmiddels ontvangen. Het tweede deel van de subsidie (€ 18.750,-) is
aangevraagd. Belangrijke voorwaarde voor de toekenning en vaststelling van deze subsidie is dat
gemeente ook een financiële bijdrage doen ten behoeve van de culturele sector.
2.7 Culturele organisaties komen niet voor alle regelingen in aanmerking.
Culturele organisaties kunnen alleen aanspraak maken op landelijke regelingen als zij aan bepaalde
voorwaarden voldoen. Er is voor veel culturele verenigingen geen toegang tot deze regelingen. Ook is
er geen landelijke regeling zoals die er voor sportverenigingen wel is.
3.1 Het college heeft een informatieplicht richting de gemeenteraad.
De gemeenteraad houdt hiermee zicht op de procedure en inzicht in de uitgaven die worden gedaan
om culturele organisaties mee tegemoet te komen.

Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder kunst en cultuur, portefeuillehouder financiën, juridisch adviseur, financieel
adviseur, strategisch business adviseur, beleidsadviseur kunst en cultuur, regisseur kunst, cultuur en
evenementen, beleidsadviseur vastgoed.
Extern: culturele organisaties, Kunstgebouw, Provincie Zuid-Holland.
Kanttekeningen
1.1 De gemeentelijke begroting staat onder druk.
Er is sprake van een toenemende druk op de gemeentelijke financiën als gevolg van de coronacrisis.
Op meerdere beleidsterreinen zijn extra kosten gemaakt, waarvoor compensatie via de algemene
middelen gewenst is. Hierbij gaat het dan om kosten of gederfde inkomsten die rechtstreeks invloed
hebben op de gemeentelijke financiën. Bij de lokale culturele organisaties is hier slechts beperkt
sprake van. De gemeente heeft slechts een bedrag van € 3.432,59 aan gederfde inkomsten binnen de
culturele sector als gevolg van huurkwijtschelding.
1.2 Culturele organisaties zullen ook in 2021 last hebben van de gevolgen van het Coronavirus.
Het huidige voorstel voorziet alleen in een tegemoetkoming over het boekjaar 2020. De verwachting is
dat de culturele sector nog langer te maken krijgt met beperkingen en daardoor ook nog meer schade
zal lijden. Er komen signalen dat ook in 2021 budgetten beschikbaar worden gesteld vanuit de
Rijksoverheid om organisaties ook dan nog te ondersteunen. Mocht dit voor Albrandswaard nodig zijn,
dan kan het college opnieuw een voorstel moeten doen voor ondersteuning van de culturele
organisaties. Zij kunnen hierbij dan wel voortbouwen op de regeling die voortvloeit uit dit voorstel.
2.1 De gemeenteraad heeft geen directe inspraak op de uitwerking van de regeling.
De gemeenteraad machtigt het college voor de uitwerking van de regeling en het opstellen van criteria
en toetsingskader. Hierdoor kan het niet direct meedenken over de regeling, maar alleen achteraf het
college ter verantwoording roepen.
2.2 Er zijn landelijke regelingen waar zelfstandigen aanspraak op kunnen maken, waardoor culturele
organisaties de betaling van bepaalde vergoedingen stop kunnen zetten en de kosten kunnen
beperken.
Er zijn landelijk regelingen beschikbaar voor zelfstandigen om gemiste inkomsten mee te
compenseren. Culturele organisaties moeten ervoor zorgen dat de zelfstandigen die zij inhuren hier
zoveel mogelijk aanspraak op maken om hun eigen kosten te beperken.
2.3 Niet alle culturele organisaties hebben financiële problemen.
Een deel van culturele organisaties heeft bij de gemeente aan de bel getrokken over de financiële
druk die ontstaat. Er is echter ook een deel van de organisaties die aangeeft geen schade te hebben
of geen schade gemeld heeft. Deze culturele organisaties is het zelfstandig gelukt om de kosten te
minimaliseren.
3.1 De gemeenteraad krijgt alleen inzicht in de hoofdlijnen.
Het college zal de gemeenteraad globaal inzicht geven in de bestedingen, maar er zullen geen details
op organisatieniveau bekend worden gemaakt.
Uitvoering/vervolgstappen
De uitvoering vindt plaats na het raadsbesluit en volgens de nog vast te stellen procedure binnen de
regeling tegemoetkoming culturele organisaties.

Financiële informatie
De gemeenteraad zal bij instemming toestemming geven om tegemoetkoming uit te keren vanuit de
algemene dekkingsmiddelen. Hiernaast is nog een bedrag van minimaal € 25.000,- tot maximaal €
43.750 beschikbaar vanuit de provincie Zuid-Holland. Het eerste deel van dit bedrag (€ 25.000,-) is
inmiddels overgemaakt en beschikbaar via het budget Culturele Vorming. De uitgaven worden
verantwoord bij de jaarrekening 2020.
De financiële middelen worden gebruikt voor een tegemoetkoming aan partners over het boekjaar
2020. De tegemoetkoming wordt in ieder geval uitgekeerd in de vorm van een voorschot gebaseerd
op de informatie die de culturele partners hebben ingediend tijdens de inventarisatie. Op basis van de
jaarrekening van culturele organisaties zal de definitieve hoogte van de tegemoetkoming worden
vastgesteld, waarna teveel betaalde voorschotten worden teruggevorderd of aanvullende
tegemoetkomingen worden uitbetaald.
Communicatie/participatie na besluitvorming
Het college werkt aan het opstellen van een regeling voor de financiële tegemoetkoming. Bij
instemming van de gemeenteraad met het voorstel zal het college de regeling zo spoedig mogelijk
vaststellen. Het college zal de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief van de vastgestelde
regeling en procedure op de hoogte stellen. Culturele organisaties worden schriftelijk over de
procedure geïnformeerd.
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