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Betreft: Noord-Hollandse Cultuurlening

2 2 DEC. 2021
Kenmerk

1494135/1714817

Geachte leden,

Graag informeren wij u over de maatregel Noord-Hollandse
Cultuurlening. De maatregel betreft een onderdeel van de le tranche
maatregelen van het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds.

Uw kenmerk

In maart (14941 3 5/1 5861 79) en mei (1494135/1640094) van ditjaar
hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot
de uitvoering van de 1' tranche en de invulling van de 2e tranche van
het Economisch herstel- en duurzaamheidsfonds.
De Noord-Hollandse Cultuurlening is onderdeel van het pakket
maatregelen om het subdoel ‘versterken culturele sector’ te realiseren.
Voor de lening is € 3.000.000,- beschikbaar gesteld uit het programma
en de middelen zijn opgenomen in de lijst subsidies buiten
uitvoeringsregeling welke door u is vastgesteld op 1 3 december 2021.

Achtergrond van de maatregel
In de afgelopen maanden zijn diverse publicaties verschenen over de
gevolgen van de coronacrisis voor de kunst- en cultuursector. Daarnaast
heeft door middel van ambtelijk overleg met gemeenten, bijeenkomsten
en rondetafelgesprekken, interviews en een enquête, een uitgebreide
inventarisatie plaatsgevonden over de consequenties van deze crisis.
Dit betreft zowel de economische gevolgen als de artistiek inhoudelijke,
en de gevolgen voor de werkgelegenheid.
Vanuit de wetenschap dat de culturele en creatieve sector een
belangrijke bijdrage levert aan het economisch klimaat, en daarnaast
een onvervangbare rol speelt bij het geestelijk welbevinden van de
inwoners van Noord-Holland, is het stimuleren van een robuuste,
kwalitatief goede, diverse en inclusieve culturele sector in NoordHolland ook voor de provincie belangrijk.
Maatregelen versterken culturele sector
Niet alleen zijn de problemen in de sector zeer gevarieerd maar de
culturele sector zelf is het ook. De veelzijdigheid en veelvormigheid van
de culturele - en erfgoedsector betekent dat ondersteuning bij herstel
ook divers moet zijn.
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Additioneel op lokale en landelijke maatregelen wordt, in samenwerking
met gemeenten en de culturele sector, een samenhangend pakket aan
maatregelen ontwikkeld, gericht op een diversiteit aan doelgroepen.
Het pakket bestaat uit:
CultuurHerstel: een coachings-/adviestraject waarbij een externe
professional culturele instellingen adviseert bij het vernieuwen of
herzien van het businessmodel, met speciale aandacht voor verbreding
van de financieringsmix. Gestart juli 2021.
Noord-Holland Cultuurlening: leningen onder gunstige voorwaarden
voor het opstarten van nieuwe producties.
UVR Innovatie: subsidieregeling voor stimulering van innovatieve
activiteiten/projecten/technieken. Start begin 2022.
UVR Samenwerking: subsidieregeling waarbij de focus ligt op (boven/cross-)sectorale samenwerking ten behoeve van de
toekomstbestendigheid. Start begin 2022.
Noord-Hollandse Cultuurlening
De Noord-Hollandse Cultuurlening heeft als doel om groei en innovatie
in de culturele, creatieve en erfgoed sector te stimuleren. In aansluiting
op het advies-/coachingstraject van CultuurHerstel kan men de lening
aanvragen via Stichting Cultuur + Ondernemen. Maar ook zonder traject
met CultuurHerstel kan de lening worden aangevraagd.
De leningen worden verstrekt aan in Noord-Holland gevestigde culturele
en erfgoedorganisaties waarbij de met de lening gefinancierde
activiteiten in ieder geval ook worden uitgevoerd in de provincie NoordHolland.
De lening dient ter financiering van de toekomstige inkomstenstroom
van nieuwe producties, programma’s of projecten die bijdragen aan (de
opbouw van) een gezonde exploitatie.

De lening is beschikbaar van 1 januari 2022 t/m 31 december 2024 en
heeft een maximale looptijd van lOjaar.
De verwachting is dat met het beschikbare werkkapitaal de productieen programmaketen kan worden opgestart. Dit heeft effect op
(toekomstige) artistiek/inhoudelijke ontwikkelingen, werkgelegenheid,
omzet en bedrijvigheid in de culturele- en erfgoedsector, ook bij
betrokkenen verder in de keten. De lage financiële risico’s stimuleren
het vertrouwen in meer investeringen ten gunste van het
toekomstperspectief van de organisaties. Dit komt tevens ten goede
aan het woon- en werkklimaat.
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