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Raadsinformatiebrief 

 
 
Brief van het college aan de raad 
 
onderwerp 
Brief aan de raad 
 
samenvatting 

Corona treft de hele samenleving. Ook de cultuur sector heeft het zwaar. 

Het Rijk en de raad van gemeente Altena hebben extra middelen 

beschikbaar gesteld om de sector in stand te houden en te ondersteunen. 

Het gaat om een bedrag van ruim € 512.000 waarvan het college er nu 

maximaal € 413.000 uitkeert op basis van een inventarisatie die gehouden 

is onder de sector.      
 
van de raad gevraagde actie 
Kennisnemen van de inhoud van deze brief.  
 
Geachte leden van de raad, 

Inleiding 
Uw raad heeft bij de begrotingsbehandeling € 60.000 beschikbaar gesteld 
ten behoeve van ondersteuning van de cultuursector naar aanleiding van 
de gevolgen van Covid-19. Het Rijk heeft bij de circulaires een bedrag van  
€ 452.242 beschikbaar gesteld voor de compensatie van de vaste lasten, 
inkomstenderving en extra gemaakte kosten van de cultuursector naar 
aanleiding van Covid-19.  
 
In december 2020 is een inventarisatie gestart onder alle instellingen groot 
en klein, de verenigingen en cultuurmakers in Altena. Op basis van deze 
inventarisatie is een verdeling gemaakt van de middelen. Om deze 
middelen rechtmatig uit te keren is een tijdelijke generieke 
subsidieregeling compensatie kosten 2020/2021 voor lokale 
cultuurorganisaties in verband met COVID-19 opgesteld. Het college heeft 
op basis van de inventarisatie, het voorstel voor de verdeling van de 
middelen de hierbij behorende subsidieregeling in de vergadering van 9 
maart vastgesteld.  

Voorgeschiedenis / Kader 
▪ Visie op cultuur in Altena 2019-2022; 
▪ Circulaires compensatie cultuursector Rijk; 
▪ Begroting gemeente Altena 2021; 
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▪ Actieplan corona Altena juni 2020 ( op 15 december 2020 verlengd tot 1 januari 
2022); 

▪ Inventarisatie cultuursector december 2020 en januari 2021. 
 

Visie op cultuur in Altena  

Met de visie op cultuur in Altena stellen we ons ten doel de culturele infrastructuur in 

stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Als we de sector geen ondersteuning 

bieden in de vorm van compensatie van de (vaste) lasten en/ of inkomstenderving n.a.v. 

de gevolgen van corona, dan kunnen we de gestelde doelen en ambities uit de visie op 

cultuur niet waar maken.  

 

Begrotingsbehandeling gemeente Altena 

Tijdens de begrotingsraad op 16 november 2020 heeft de raad aan het college gevraagd 

om de middelen die eenmalig vrij zouden vallen vanuit het muziekbudget in 2020 

beschikbaar te stellen om de cultuursector in het algemeen en de muzieksector in het 

bijzonder ondersteuning te bieden. Dit gaat om een bedrag van € 60.000.  

 

Circulaires compensatie cultuursector Rijk 

Het Rijk heeft bij de uitkering van de circulaires middelen beschikbaar gesteld ten 

behoeve van de instandhouding van de culturele infrastructuur. Deze kunnen in 2020 en 

2021 besteed worden. Volledige compensatie in de vaste lasten, kosten a.g.v. 

inkomstenderving is het uitgangspunt van de circulaires. Financieel ziet dit er voor 

Altena als volgt uit:  

 

 
 

In totaal is er dus € 512.242 (€452.242 + €60.000) beschikbaar voor de instandhouding 

van de cultuursector als gevolg van corona. 
 
Inventarisatie cultuursector december 2020 en januari 2021 

Met de grote instellingen zijn we al het hele jaar in gesprek, denk aan: 

▪ Biesbosch Museum 

▪ Bibliotheek Cultuurpunt Altena 

▪ Xinix 

▪ Fort Giessen 

▪ Visserij- en Cultuurhistorisch museum 

▪ Muziekverenigingen 

Met deze instellingen en een aantal van de muziekverenigingen zijn gesprekken 

gevoerd over de vaste lasten, gederfde inkomsten naar aanleiding van de verplichte 

sluiting, andere mogelijke compensaties en regelingen maar ook extra kosten die een 

Maatregelenpakket Omschrijving 2020 2021

1e maatregelen pakket: lokale culturele voorzieningen 145.192 0

2e maatregelen pakket: Lokale culturele voorzieningen 144.848 0

3e maatregelen pakket: Decentralisarie cultuurmiddelen 0 162.202

totaal 290.040 162.202
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aantal heeft moeten maken door aangepaste openstellingen. Gezamenlijk is in beeld 

gebracht waar de schoen nog wringt en waar de instellingen voorlopig mee geholpen 

zijn.  

 

In december is middels een gericht schrijven aan meer dan 250 instellingen, 

verenigingen en cultuurmakers en met een uitvraag via de socials, website en 

gemeentepagina een oproep gedaan om mee te werken aan de inventarisatie. Meer 

dan 70 respondenten hebben hierop gereageerd. Op basis van deze inventarisatie, de 

beschikbare middelen en doelen is een generieke verdeling gemaakt voor de 

verschillende culturele instellingen en cultuurmakers. Hierbij is ook rekening gehouden 

met instellingen, verenigingen en cultuurmakers die nog niet gereageerd hebben.   

Kernboodschap 
Het college heeft op basis van bovengenoemd kader besloten om compensatie voor de 
gevolgen van COVID-19 te bieden aan de cultuursector van de gemeente Altena. 
Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat de cultuursector de problemen als gevolg van 
corona het hoofd kan bieden. Wij ondersteunen hen nu en bieden de organisaties 
toekomstperspectief. Dit heeft ook tot doel dat het voorzieningenniveau in de 
gemeente Altena, ook na corona, op peil blijft. De ondersteuning vind plaats op basis 
van een daartoe opgestelde tijdelijke subsidieregeling. De beschikbare middelen 
worden voor +/- 80% ingezet volgens de volgende verdeling.  
 

Baten Bedrag €  Lasten  Bedrag €  

Uitkering 1e maatregelen 

pakket circulaire rijk 

€ 145.192 Bibliotheek Cultuurpunt 

Altena 

€ 134.000 

Uitkering 2e maatregelen 

pakket circulaire rijk 

€ 144.848  Biesbosch Museum Eiland € 110.000 

Uitkering 3e maatregelen 

pakket circulaire rijk 

€ 162.202   Poppodium Xinix € 37.4500 

Bijdrage n.a.v. 

begrotingsraad gemeente 

Altena 

€ 60.000 Fort Giessen € 4.500 

  Visserijmuseum Max € 5.000 

  Kevermuseum Max € 4.000 

  Muziekverenigingen  

€ 2000 per vereniging 

€ 34.000 

  Zangverenigingen 

€ 500 

         € 7.500 

  Theater, dans, 

gelegenheidskoren € 1500 

€ 15.000 

  Overige ZZP’ers en  

cultuurmakers € 6000 (indien 

geen aanspraak gemaakt op 

andere regelingen) of  

€ 60.000 
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€ 3000 (indien wel gebruik 

gemaakt van andere 

regelingen) 

  Foto en filminstellingen € 1000,00 

  Erfgoedinstellingen € 500,00 

Totaal  € 512.242  €412.950 

    

Rest € 99.292   

 

Resterende middelen € 99.292 worden voorlopig achter de hand gehouden voor 

stimulering van de cultuursector en/of aan de sector gerelateerde onderwerpen, denk 

aan accommodaties, evenementen of organisatiekosten.   

 

Toekomst 

Verschillende externe subsidiebronnen worden met onze externe subsidioloog in beeld 

gebracht en verder onderzocht. Deze kunnen de gemeente en de sector na deze eerste 

stap verder helpen. Dit besluit is bedoeld om de sector overeind te houden. Stap twee is 

bouwen aan de toekomst met de sector, waarbij we makers en de sector willen 

stimuleren om nieuwe activiteiten, projecten etc. te ontwikkelen en tot uitvoer te 

brengen. Te meer omdat we  weten dat deze sector waarin verbeeldingskracht het 

handelsmerk is, juist in staat is om in te spelen op de lange termijn gevolgen die ons te 

wachten staan. Denk aan projecten voor de jeugd, evenementen voor de kernen en 

ondernemers, ondersteuning en aanvulling in het onderwijs, zorginstellingen en vele 

andere opties. Middelen en mogelijkheden zijn er alom. Maar hiervoor hebben we de 

cultuursector nodig en dus moeten we eerst hun voortbestaan zeker stellen.  

 

De mogelijke externe subsidies zoals hierboven genoemd zijn nu bewust nog niet aan 

deze fase gekoppeld omdat het op dit moment vertraagt. De sector heeft de 

ondersteuning nu nodig.  
 
Met vriendelijke groet,  
het college van burgemeester en wethouders,  

de secretaris, de burgemeester, 

drs. A.J.E. van der Werf-Bramer drs. E.B.A. Lichtenberg MCM 

 


