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Aanleiding/ overwegingen
De gemeente Renkum heeft in 2020 via het gemeentefonds een eerste steunpakket voor de 
culturele sector van € 176.035, - ontvangen. In 2021 heeft de gemeente Renkum opnieuw een 
steunpakket ontvangen van € 119.342, -. In totaal een bedrag van €295.377,-. De beide pakketten 
zijn specifiek bedoeld voor de lokale culturele sector en infrastructuur. Wij ontlenen deze bedragen 
aan het overzicht van het ministerie. De minister van OCW heeft erop aangedrongen om de 
ontvangen steun/-compensatiegelden daadwerkelijk aan cultuur te besteden.
Recent heeft de Stichting Ritmiek in een brief aan college en raad aandacht gevraagd voor de 
besteding van de hiervoor genoemde middelen. Ritmiek vraagt aandacht voor de cultuureducatie. 
Ook de Beroepsorganisatie Kunstenaars heeft zich namens de makers in de cultuursector in een 
brief tot de gemeente gewend. Mede omdat veel makers als zelfstandigen geen beroep kunnen 
doen op de ondersteuningsregelingen vragen zij de ontvangen middelen in te zetten voor projecten 
en initiatieven van de makers. Naar aanleiding van het voorgaande stellen we de volgende vragen.

Vragen
Vraag 1 Op welke wijze is het bedrag van €176.035,- dat in 2020 via het gemeentefonds is ontvangen 

verdeeld? Welke organisaties hebben steun/compensatie ontvangen? Kan het eventuele overschot 
ook in 2021 besteed worden?

Antwoord In 2020 is de coronasteun gegeven ter ondersteuning van de culturele infrastructuur. Alle culturele 
organisaties (stichtingen en verenigingen) zijn aangeschreven en gevraagd een ondersteuning aan 
te vragen indien zij die nodig achtten. Daarop zijn de volgende bedragen aan de sectoren uitbetaald.
Dorpshuizen                                                  € 25.400
Podia                                                            € 33.650
Muziekverenigingen incl digitale muzieklessen  € 20.000
Koren en toneelverenigingen                           €  4.950
Alternatieve Sinterklaasintocht                        €     700

Voor culturele ondernemers zijn de regelingen voor ondernemers TOGS, TOZO, NOW etc ingezet. 
Exclusief de TOZO hebben wij in totaal € 930.000 hebben ontvangen van het rijk en € 89.000 van de 
provincie voor corona gerelateerde kosten. Onze kosten in 2020 waren € 1.458.000. Er is  € 439.000 
aan maatregelen betaald uit de gemeentekas. Dat is ook de reden geweest dat we geen 
reserveringen hebben gedaan in 2020. 
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De gemeente is een autonome bestuurslaag en ontvangt de middelen omdat wij het beste kunnen 
inschatten waar dit het hardst voor nodig is. In Renkum hebben wij de ontvangen middelen bij 
elkaar gezet en geven wij het niet 1 op 1 uit. Op deze manier maken wij bewuste keuzes en komen 
de middelen ten goede van de wensen/vragen uit de samenleving.  

Vraag 2 Op welke wijze is het bedrag van € 119.342, - dat in 2021 is ontvangen verdeeld? Weke organisaties  
hebben steun/compensatie ontvangen.? 

Antwoord Ook hiervoor is bij alle culturele organisaties (stichtingen en verenigingen) een uitvraag gedaan. De 
afhandeling vindt in juni 2021 plaats.  Mogelijk is de 119.000 euro in 2021 niet afdoende voor 
cultuur om heel 2021 te bekostigen en wordt er een aanvullend bedrag over 2021 in de najaarsnota 
opgenomen.

Vraag 3 Uit het VNG-onderzoek “Corona, cultuur en gemeente, Informatiegids over gemeentelijke 
coronasteun aan de lokale culturele infrastructuur” blijkt dat in veel gemeenten de verkregen 
middelen zijn aangewend voor projecten die zich specifiek richten op de kansen en mogelijkheden 
tijdens de lock down. De gemeenten hebben daarbij de regie genomen. 
Geldt het ‘regie nemen’ ook voor de gemeente Renkum? Zo ja op welke wijze is dat gebeurd? Indien  
nee, waarom niet? 

Antwoord De jaarlijkse subsidies zijn in december 2019 verleend en begin 2020 uitbetaald. De meeste 
organisaties hebben in 2020 een alternatieve activiteit aangeboden in overleg met de gemeente, 
passend binnen de prestatieafspraken. Het Airborne Museum heeft een bijdrage ontvangen van het 
Rijk, de provincie en het vfonds. De gemeente Renkum heeft in gesprekken met de culturele 
organisaties uitgevraagd waar er behoefte aan was. Dat was voornamelijk aan ondersteuning. 

Vraag 4 Zijn de door de gemeenten ontvangen middelen daadwerkelijk aangewend voor projecten die zich 
specifiek richten op de kansen en mogelijkheden tijdens de lock down? Indien nee, waarom niet?

Antwoord De middelen zijn vooral aangewend voor ondersteuning van de culturele sector (stichtingen en 
verenigingen).
In gesprekken met culturele organisaties zijn ideeën aangedragen voor projecten die zich specifiek 
hebben gericht op de kansen en mogelijkheden tijdens de lock down. Deze pasten veelal binnen de 
alternatieven die via reguliere subsidiemiddelen werden georganiseerd.

Vraag 5 In de brief van de Stichting Ritmiek wordt aandacht gevraagd voor de cultuureducatie en 
participatie. 
Is het College bekend met deze brief en zo ja op welke wijze heeft het College inmiddels gereageerd  
op de vraag in deze brief? Indien het college nog niet heeft gereageerd, waarom niet?

Antwoord Het college is bekend met de brief. Er zijn gesprekken geweest met Ritmiek Muziek en de gemeente 
heeft twee cultuureducatie projecten van hen ondersteund. 

Vraag 6 In de brief van de Beroepsorganisatie Kunstenaars wordt gevraagd projecten te initiëren waar lokale  
makers bij betrokken worden en die inwoners en jongeren in aanraking brengen met cultuur. Zo 
snijdt het mes aan twee kanten, wordt in de brief gesteld.                                                           Is het  
College bekend met deze brief en zo ja op welke wijze heeft het College inmiddels gereageerd op de  
vraag in deze brief? Indien het college nog niet heeft gereageerd op de brief, waarom niet?

Antwoord Het college is bekend met deze brief. Er zijn enkele projecten voor cultuureducatie gestart en er zijn 
een tweetal projecten voor beeldende kunst uitgevoerd. Ook zijn er enkele culturele organisaties 
benaderd om projecten te ontwikkelen. Daar zijn, vanwege beperkte capaciteit binnen deze (veelal) 
vrijwilligersorganisaties, geen verdere concrete plannen uit voort gekomen. 
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