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Aanleiding/ overwegingen

Uit de openbare Besluitenlijst van 15 maart 2022 blijkt dat het college heeft besloten “een bedrag 

van € 153.000 uit de via de algemene uitkering ontvangen coronamiddelen voor de culturele sector 

in te zetten voor corona ondersteuning voor culturele organisaties.”

Vragen

Vraag 1 Wat zijn de criteria om als culturele organisatie aanspraak te maken op deze ondersteuning?

Antwoord Het voorstel is gebaseerd inkomstenderving vanwege coronamaatregelen. De vergoeding is 

verstrekt aan organisaties behorende tot de Culturele basisinfrastructuur binnen de gemeente 

Renkum. De meeste organisaties zijn op de hoogte dat het rijk middelen beschikbaar heeft gesteld 

aan de gemeente. De genoemde organisaties (zie vraag 2) hebben bij ons aangegeven dat zij graag 

in aanmerking wilden komen voor een ondersteuning. 

De verdeling is, net als voorgaande keren, op basis van solidariteit. De meeste organisaties hebben 

GEEN vergoeding aangevraagd, omdat zij via onderstaande maatregelen ondersteund zijn. 

1. Alle culturele organisaties, die uitsluitend draaien op vrijwilligers, waarmee de gemeente een 

subsidierelatie heeft. 

2. Alle culturele organisaties die via subsidieafspraken met de provincie ondersteund worden.

3. De muziek- en dansscholen die als ondernemer of zzp-er gebruik kunnen maken de 

rijksregelingen voor ondernemers, (TVL, NOW). 

4. De cultuuraanbieders die gecontracteerd zijn voor het Renkums Cultuurprogramma 2021-2022.

5. Koren verbonden aan kerkelijke instellingen worden conform de Asv. niet tot de culturele 

organisaties gerekend.

2L. Kunst, cultuur en cultuurhistorie
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Ad.1. Doordat de gemeentelijke reguliere subsidie voor 2021 en 2022 is doorbetaald, zijn er geen 

financiële problemen te verwachten. Dit is ook ambtelijk bij de organisaties geverifieerd. 

Ad. 3. De lopende contractafspraken zijn betaald uit het budget Cultuureducatie. Indien afspraken 

niet uitgevoerd konden worden, zijn hun activiteiten verplaatst naar het voorjaar. Dit is ook via de 

Cultuurcoach bij de aanbieders geverifieerd.

Vraag 2 Constaterende dat niet alle culturele organisaties van Renkum ondersteuning vanuit  betreffende € 

153.000 hebben ontvangen, op basis van welke criteria zijn de in Besluitenlijst bij punt 4 a t/m f 

genoemde organisaties geselecteerd?

Antwoord Met de meeste culturele organisaties zijn bestuurlijke en ambtelijke gesprekken gevoerd om vinger 

aan de pols te houden. De genoemde organisaties hebben bij de gemeente aangegeven welke 

knelpunten zij ervaren en met welk bedrag zij geholpen zouden zijn. 

a. Het Airborne Museum. 

Het Museum is een van onze grootste publiekstrekkers, met een betaalde staf. Zij ontvangen 

verreweg de meeste inkomsten via entreegelden. Die inkomsten waren fors minder vanwege 

sluiting en beperkte toegang tijdens de coronaperiode.

b. Stichting Cultuuragenda

De stichting Cultuuragenda heeft weinig inkomsten gehad, omdat de meeste organisaties geen 

culturele activiteiten mochten uitvoeren vanwege corona. Deze site zien wij als een onderdeel 

van de  belangrijke basisinfrastructuur, nodig voor de toekomst. Met de bijdrage continueren wij 

deze essentiële website voor culturele activiteiten. 

c. Podia

Deze categorie heeft het lastig. de meeste podia hebben geen culturele activiteiten kunnen 

uitvoeren vanwege corona. Dit heeft invloed op de inkomsten, terwijl de vaste lasten doorgaan. 

d. Airborne Wandeltocht

In de afgelopen twee jaar was het niet mogelijk om de Wandeltocht te organiseren. Dit jaar is 

het de 75e Airborne Wandeltocht. Er worden een groter aantal deelnemers verwacht. Dat maakt 

het nemen van extra maatregelen noodzakelijk. 

e. Hafa-muziekvereniging: 

De Harmonie- en Fanfares in de gemeente Renkum, konden vanwege de ondersteuning in 2020 

en 1e helft 2021 het hoofd net boven water houden en de vaste lasten, zoals huurcontract voor 

de oefenruimte én een contract met een dirigent doorbetalen. De muziekverenigingen maken 

zich grote zorgen over de terugloop van leden en met name jeugd in de afgelopen twee jaar. 

Met de methodiek Meer Muziek in de Klas komen basisschoolleerlingen in aanraking met 

muziekinstrumenten. Ook na Corona is duidelijk dat nu investeren in de jeugd bittere noodzaak 

is. Van muziekonderwijs is bewezen hoe belangrijk dat is voor hun ontwikkeling. Er zal 

geïnvesteerd moeten worden om de deelname aan Muziek in de Klas te vertalen naar jonge 

leden voor de muziekverenigingen. Om hen op weg te helpen stellen wij een startbedrag per 

muziekvereniging beschikbaar.

f. Koren: 

De koren ondersteunen wij vanwege het doorlopen van vaste lasten, zoals zaalhuur en een 

dirigent. 
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Vraag 3 Op basis van welke criteria en/of verdeelsleutel is de verdeling van de gelden tot stand gekomen 

over de in Besluitenlijst genoemde organisaties?

Antwoord Zie het antwoord op vraag 2. 

Vraag 4 Hoeveel ‘via de algemene uitkering ontvangen coronamiddelen voor de culturele sector’ zijn er nog 

beschikbaar na deze inzet van € 153.000 ?

Antwoord Er zijn na inzet van deze € 153.000 geen middelen meer beschikbaar.
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