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Onderwerp

Raadsvragen Levendig Lansingerland

Geachte heer Hoppenbrouwer,

Op 9 februari 2021 diende u raadsvragen in over de subsidieregeling Levendig Lansingerland.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. In de inleiding gaan wij in op uw vraag met
betrekking tot bezuiniging en het ZEIL-fonds. In de daaropvolgende punten beantwoorden wij
gericht uw vragen.

Inleiding
In uw toelichting geeft u aan dat het onduidelijk is hoeveel budget er omgaat in het ZEIL-fonds.
Hiervoor was in 2019 en 2020 een budget beschikbaar van C 65.000. U stelt dat voor het ZEIL-fonds
een bedrag van C 25.000 beschikbaar is in 2021. Dit is onjuist, gezien het budget voor het ZEILfonds (C 65.000) vervalt met ingang van 2021 (zie hiervoor “Programma 4: Sociaal Domein” onder
het kopje “Wmo” op p.33 van de Begroting 2021-2024 in T20.11569). Het geld dat we hiermee
besparen, was nodig om de begroting sluitend te krijgen en wordt niet met een ander doel ingezet.
Daar heeft uw raad met de vaststelling van de Begroting 2021-2024 mee ingestemd. Voor de
beantwoording van uw vragen zullen we verder ingaan op de beschikbare budgetten voor sport en
cultuur.

Vraag 1
Waarom kiest het college voor deze bezuiniging op de subsidie voor sport en cultuur?
Antwoord
De aanleiding voor de nieuwe subsidieregeling is geen bezuiniging op sport en cultuur. De subsidie
regeling creëert juist nieuwe mogelijkheden voor ontmoeten en het vergroten van onderlinge
contacten en betrokkenheid tussen inwoners. De nieuwe subsidieregeling speelt in op de wens tot
vereenvoudiging van aanvragen en heldere voorwaarden. Ter verduidelijking; de totale budgetten
van C 102.300 voor cultuur en C 10.000 voor sport blijven behouden voor cultuur en sport, maar
worden niet volledig in de vorm van een subsidieregeling ingezet.
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Vraag 2
Hoe kijkt u aan tegen bovenbeschreven bezuiniging zeker met het oog op de noodzaak van
ontmoeten, verbinden, bewegen en leven tijdens de coronacrisis, maar ook daarna (post-corona
tijd)?
Antwoord
Zoals in antwoord 1 omschreven, betreft dit geen bezuiniging op cultuur en sport. Ook wij zien de
noodzaak van ontmoeten, verbinden, bewegen en leven tijdens en na de coronacrisis. De subsidie
regeling is een van de mogelijkheden om ontmoeten, verbinden, bewegen en leven te stimuleren.
Met de beleidsaccenten hebben we blijvende aandacht voor specifieke doelgroepen in de samen
leving. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het beleidsaccent Lansingerland houdt eenzamen aan boord.
Daarnaast hebben wij specifieke aandacht voor het stimuleren en ondersteunen van sport en
cultuur in de gemeente. In het kader van corona en het blijven ontmoeten, verbinden en bewegen
rolden wij de sport- en cultuurstrippenkaart in 2020 versneld uit. Met deze kaart kunnen kinderen
en jongeren tot en met 17 jaar gratis kennismaken met verschillende soorten sport-, beweeg- en
cultuuractiviteiten. Na evaluatie besloten wij deze strippenkaart als permanent beleidsinstrument
te maken. Daarnaast organiseerden wij in de afgelopen zomer, in samenwerking met de sport- en
cultuurcoaches en sport- en cultuuraanbieders, een coronaproof editie van Expeditie Lansingerland.
Ook hier konden kinderen en jongeren gratis deelnemen aan diverse activiteiten. De sport- en
cultuurcoaches hebben een belangrijke rol in het verbinden en ontmoeten van elkaar. Dit geldt
voor sport- en cultuuraanbieders onderling (bijvoorbeeld door het sluiten van het lokale sportakkoord Lansingerland). En daarvan hebben onze inwoners ook profijt. Bovendien maakten wij
aanspraak op de subsidieregeling noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 om in 2021
culturele organisaties financieel te ondersteunen.

Vraag 3
Waar worden de financiële middelen die door deze bezuiniging overblijven voor ingezet?
Antwoord
Zoals eerder verwoord, betekent deze subsidieregeling geen bezuiniging op cultuur en sport.
De budgetten voor cultuur en sport sluiten aan bij de te verwachten aanvragen en zijn naar
verwachting voldoende om het gewenste aantal nieuwe initiatieven te stimuleren. Dit baseren wij
op de gemiddelde besteding voor nieuwe initiatieven in de afgelopen drie jaar. Wij maken bij de
toekenning geen onderscheidt tussen sport- en cultuuractiviteiten.
Binnen de geoormerkte gelden voor de subsidie Levendig Lansingerland is voor cultuur C 55.000
beschikbaar. Daarnaast zetten we in 2021 van het totale budget voor culturele programmering
C 25.000 extra in voor de subsidieregeling Cultuureducatie & cultuurparticipatie Lansingerland.
Het overige cultuur budget (C 22.300) besteden we aan culturele activiteiten en programmering.
Binnen de geoormerkte gelden voor de subsidie Levendig Lansingerland is voor sport C 5.000
beschikbaar. De overige C 5.000 wordt besteed aan sportieve activiteiten zoals Expeditie
Lansingerland en de sport- en cultuurstrippenkaart.
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Wij verwachten dat wij met deze brief antwoord hebben gegeven op uw raadsvragen.
b.a.

Lucas Vokurka
Secretaris

drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester
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