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Geachte leden
Uw kenmerk

Met deze brief informeren wij u over de voortgang van motie 41 inzake
het noodfonds sociale infrastructuur.

Op 29 oktober 2020 (kenmerk 1400571/1 501 51 5) hebben wij u
geïnformeerd over de uitvoering van motie 41. Dit is gebeurd door
honorering van beide proposities van de samenwerkende gemeenten in
Noord-Holland Noord (NHN) en de Metropoolregio Amsterdam (MRA).
Wij hebben aan 37 gemeenten een subsidie verstrekt waarmee aan 1 00
culturele instellingen noodsteun is verleend.
In beide regio’s resteert nog een bedrag. Vanuit het provinciale
noodfonds resteert voor NHN een bedrag van
€ 391.531 (provincie € 254.495, gemeenten € 1 37.036). Voor de MRA
resteert een bedrag van € 3.927.853 (provincie € 2.553.1 04,
gemeenten € 1.374.749). Dit restantbudget wordt in 2021 ingezet als
noodsteun voor de periode 1 januari - 1 juli 2021.

Uitgangspunten voor de inzet in 2021
Op 3 december 2020 hebben wij een eerste overleg gevoerd met de
Noord-Hollandse wethouders over de inzet van dit restantbedrag.
Geconcludeerd werd dat de gevolgde procedure in zomer en najaar van
2020 op instemming van de gemeenten kon rekenen en de
samenwerking tussen de gemeenten en provincie om tot de proposities
te komen zeer succesvol is geweest.
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Voor de inzet van het restant hebben de wethouders aangegeven dat de
voorkeur uitgaat naar:
Qua proces dezelfde procedure te volgen als in zomer en najaar
2020. Dat wil zeggen toewerken naar twee proposities: één van
Noord-Holland Noord en één van de gemeenten in de MRA
(exclusief Amsterdam).
Dezelfde voorwaarden te hanteren als bij de eerste procedure
(zie bijlage).
De kopgroep van gemeenten wederom het voortouw te laten
nemen om tot een propositie te komen. Voor Noord-Holland
Noord bestaat deze kopgroep uit de gemeenten Alkmaar, Hoorn
en Den Helder. Voor de MRA zijn het de gemeenten Haarlem,
Haarlemmermeer, Zaanstad, Purmerend, Velsen, Hilversum
Amstelveen.
Alkmaar en Haarlem zijn wederom penvoerder voor hun regio.
Het provinciale budget wordt ingezet als aanvulling op de
maatregelen voor cultuur van rijk en gemeenten.
Gezien de relatief beperkte omvang van het restbedrag in
verhouding tot de te verwachten schade bij culturele
instellingen is uitgangspunt voor de inzet van het restbedrag in
2021 te focussen op instellingen met een belangrijke rol in de
uitvoeringsketen en met een zekere omvang qua publieksbereik
(categorie 1 instellingen cf. de voorwaarden van het noodfonds).
Het uitgangspunt van cofinanciering/matching is de huidige
verdeling: 65% provincie -35% gemeenten. In overleg met de
gemeenten wordt verkend of het wenselijk is om deze verdeling
aan te passen. Als blijkt dat door een lagere procentuele
bijdrage van de provincie meer instellingen uit categorie 1
ondersteund kunnen worden, is dat bespreekbaar.
Voor het restbedrag wordt toegewerkt naar een gezamenlijke
propositie in mei/juni 2021.
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Instellingen binnen de gemeente Amsterdam
Wij hebben ervoor gekozen om het noodfonds specifiek te richten op de
Noord-Hollandse instellingen buiten Amsterdam. De gemeente
Amsterdam kwam al snel met een eigen noodfonds om de culturele
instellingen in haar gemeente te ondersteunen. Vanuit de rijksoverheid
kwam eveneens steun voor Amsterdam en haar culturele instellingen.
Naast de aanzienlijke rijksbijdragen voor de grotere Amsterdamse
cultuurinstellingen, die in de door OCW gefinancierde
Basisinfrastructuur (BIS) zijn opgenomen, en de bijdragen die lokale
Amsterdamse instellingen via de rijksfondsen hebben ontvangen, heeft
de gemeente voor 2020 € 8.221.861 noodsteun t.b.v. cultuur van het
rijk ontvangen. Voor het voorjaar van 2021 zal de gemeente Amsterdam
hiervoor wederom een budget ontvangen van € 1 5.729.398. De
bijdragen van het Rijk en het eigen Amsterdams noodfonds zijn
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Vervolg
Dit voorjaar wordt toegewerkt naar een goede uitwerking voor het
restant van het noodfonds sociale infrastructuur. Uitwerking geschiedt
op een vergelijkbare wijze als in 2020. Wij hopen u rond juli 2021 te
informeren over de besteding van de resterende middelen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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begrijpelijkerwijs specifiek gericht op ondersteuning van in Amsterdam
gevestigde instellingen.
Met het inzetten van de provinciale noodsteun voor de Noord-Hollandse
culturele instellingen buiten Amsterdam, nemen wij de
verantwoordelijkheid voorde culturele instellingen in de overige NoordHollandse gemeenten in de MRA en in Noord-Holland Noord. De keuze
voor de inzet van de provinciale noodsteun is besproken met de
gemeente Amsterdam. Overigens worden Amsterdamse instellingen wel
meegenomen bij de uitwerking van motie 42.

Motie 42: Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds
Naast het programma om maatschappelijk vastgoed fysiek te
verduurzamen, ontwikkelen we in de uitwerking van motie 42
instrumenten om de culturele sector in Noord-Holland duurzaam te
versterken. In overleg met gemeenten en het culturele veld wordt
onderzocht wat hiervoor nodig is en op welke manier wij als provincie
steun kunnen verlenen bij het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.
U wordt over de uitwerking van motie 42 later geïnformeerd.

Restbudget 2020
Door de voortdurende lockdown moeten de financiële prognoses van de
culturele instellingen regelmatig worden bijgesteld. Ook zijn er diverse
maatregelen vanuit rijk of gemeenten pas laat bekend geworden. Voor
de proposities van de eerste tranche is gewerkt met prognoses van de
zomer 2020. Onder meer door de verlenging van de aanvullende
maatregelen van het rijk (NOW, VNL en cultuurfondsen van het rijk) en
de hernieuwde sluiting van culturele instellingen in het najaar van 2020,
is de kans groot dat de jaarrekeningen over 2020 van de instellingen
een ander beeld laten zien dan deze prognoses. Er bestaat een kans dat
niet alle instellingen de gehele subsidie vanuit het noodfonds nodig
hebben gehad. Tegelijkertijd zijn er ook al indicaties dat door de
aanhoudende sluiting bij sommige instellingen de schade in de le helft
van 2021 groter is dan in 2020. We streven ernaar om hierover in de
eerste maanden van 2021 duidelijkheid te krijgen, zodat we het niet
gebruikte budget kunnen toevoegen aan de huidige resterende
middelen voor 2021.
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