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Betreft: Uitnodiging tot een gezamenlijk voorstel voor voorjaar
2022 inzake de 3e tranche van het provinciaal noodfonds sociale
infrastructuur

Kenmerk
1400571/1850072

Geacht college,
Uw kenmerk

Provinciale Staten hebben in de vergadering van 18 mei 2020 een motie
aangenomen voor het instellen van een provinciaal noodfonds gericht
op culturele en maatschappelijke organisaties in Noord-Holland die
zwaar geraakt worden door de landelijke Covid-19 maatregelen en
daardoor in het voortbestaan bedreigd worden. Uitgangspunt is dat we
hierbij nauw samenwerken met de Noord-Hollandse gemeenten die met
deze organisaties een directe relatie hebben.
Door deze intensieve samenwerking heeft u op 1 oktober 2020 en 1 juli
2021 tweemaal een gezamenlijke propositie aangeleverd die wij als
provincie hebben gehonoreerd. Hiermee hebben we met vereende
krachten 110 culturele instellingen in Noord-Holland kunnen steunen
om de Covid-19 crisis in 2020 en 2021 te kunnen doorstaan.
Naast ons noodfonds hebben het Rijk en de gemeenten nog met andere
maatregelen gezorgd dat de culturele instellingen de afgelopen twee
jaar doorgekomen zijn. De noodsteun van de provincie was daarom in
2020 niet overal nodig. Een deel van de provinciale middelen is om die
reden teruggevloeid.
De veerkracht van de culturele sector is groot, maar de maatregelen ter
bestrijding van COVID-19 hebben diepe sporen achtergelaten. Zo vindt
het publiek nog aarzelend zijn weg naar de verschillende podia en
musea en hebben veel instellingen hun laatste reserves aangesproken.
Wij hebben daarom besloten om de middelen van het noodfonds, die
zijn teruggevloeid, nogmaals in te zetten voor noodsteun in het
voorjaar 2022. Het grootste deel hiervan willen wij inzetten als
noodsteun aan de gemeenten om de culturele instellingen in januari –
juli 2022 te kunnen ondersteunen. In deze brief vindt u de informatie
over de uitwerking hiervan.
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Een beperkt deel van de terugvloeiende middelen willen wij inzetten voor
een Impuls voor startende makers. U heeft zich in de bestuurlijke
overleggen in 2021 meerdere keren bezorgd uitgelaten over de makers
en in het bijzonder de lichting startende makers in de podiumkunsten en
ons gevraagd om extra steun aan deze groep. Dit is voor ons aanleiding
geweest om bureau Berenschot opdracht te geven onderzoek te doen
naar de positie van deze jonge makers in coronatijd en aan te geven
welke mogelijke maatregelen de provincie kan nemen om te zorgen dat
deze generatie niet verloren gaat voor de cultuur en de beroepsgroep in
onze provincie. Op basis van dit onderzoek vragen wij aan De Karavaan
in Alkmaar en De Schuur in Haarlem om een impuls voor deze startende
makers uit te werken. In het najaar van 2022 hopen wij hierover verder te
kunnen informeren.

Inzet derde tranche noodsteun voor de MRA gemeenten
Vanuit de teruggevloeide middelen resteert vanuit dit noodfonds voor de
MRA een bedrag van € 1.538.460 (€ 1.000.000 provincie en € 538.460
gemeenten bij 35% gemeentelijk matching). Gezien de voortdurende
gevolgen voor de culturele sector door de Covid-19 maatregelen hebben
wij de provinciale middelen gereserveerd voor gemeenten ten behoeve
van het verlenen van noodsteun aan culturele instellingen met
vervolgschade Covid-19 in het voorjaar van 2022 (1 januari – 1 juli 2022).
Op 3 december 2020 hebben wij een eerste overleg gevoerd met de
Noord-Hollandse wethouders over de inzet van de restbedragen.
Geconcludeerd werd dat de in 2020 gevolgde procedure op instemming
van de gemeenten kon rekenen én dat de samenwerking tussen de
gemeenten en provincie om tot de proposities te komen zeer succesvol is
geweest. De direct betrokken wethouders hebben aangegeven graag
weer in te gaan op onze uitnodiging om samen op te trekken in de
besteding van de restantmiddelen van het noodfonds. De verwachting is
wederom dat de middelen van ons noodfonds niet toereikend zullen zijn
om alle in nood verkerende culturele instellingen te kunnen
ondersteunen. Daarom is ervoor gekozen bij de inzet van de
restbedragen in 2021 en 2022 te focussen op instellingen met een
belangrijke rol in de uitvoeringsketen en met een zekere omvang qua
publieksbereik (zgn. categorie 1 instellingen). Het uitgangspunt van
cofinanciering/matching blijft de huidige verdeling: 65% provincie -35%
gemeenten. Indien blijkt dat door een lagere procentuele bijdrage van de
provincie meer instellingen uit categorie 1 ondersteund kunnen worden,
is dat bespreekbaar.
Uw gemeente heeft van het Rijk in 2020 en 2021 een uitkering in het
gemeentefonds ontvangen om de lokale culturele instellingen in uw
gemeente te steunen. Gedeputeerde Staten gaat er van uit dat u deze
uitkering heeft ingezet alvorens aanspraak te maken op het provinciale
noodfonds.
In vervolg hierop nodigen wij u graag uit om te komen tot een
gezamenlijk voorstel voor de eerste helft van 2022 welke culturele
instellingen ondersteuning nodig hebben, zijnde diegene die langdurig te
lijden hebben van de landelijke Covid-19 maatregelen én die behoren tot
de vitale culturele infrastructuur van uw regio.
Wij stellen hiervoor een bedrag van maximaal € 1.000.000 beschikbaar
voor uw regio.
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Om te komen tot een goed afgewogen voorstel hebben wij samen met de
kerngemeenten van de MRA en Noord-Holland Noord een aantal
voorwaarden geformuleerd die als afwegingskader dienen. Deze
voorwaarden zijn op het bestuurlijk overleg van 1 juli 2020 bekrachtigd
en zijn, evenals een beschrijving van de procedure, bij deze brief
gevoegd. Deze voorwaarden zijn aangepast op basis van de wensen van
de gemeenten zoals aangegeven in het bestuurlijk overleg van 3
december 2020.
Gemeente Haarlem zal, net als bij de vorige proposities hier de rol van
penvoeder op zich nemen. Medio september 2022 organiseren wij een
bestuurlijk overleg om het concept voorstel te bespreken. Daarna kan het
definitieve voorstel als subsidieaanvraag conform onderstaande
procedure worden ingediend.

Procedure:
Graag ontvangen wij uiterlijk 1 oktober 2022 uw voorstel in de vorm van
een gezamenlijke subsidieaanvraag met hierin beschreven:
• Welke organisaties binnen de MRA worden voorgedragen voor
steun door de provincie voor maximaal een totaalbedrag van
€ 1.538.460;
• Per instelling aangeven welk bedrag nodig is uit het noodfonds;
• Hoe is dit bedrag per instelling tot stand gekomen?
• De verdeling van het beschikbare bedrag over de gemeenten in
uw regio;
Iedere gemeente vraagt daarnaast individueel subsidie aan voor het
bedrag dat zij vanuit het noodfonds nodig hebben, middels het daartoe
beschikbare formulier.
Nadat wij tot een besluit gekomen zijn, ontvangt u per gemeente bericht
over de uitkomst, deze zal in cc gezonden worden aan de andere
deelnemende gemeenten.

Toetsingskader
U dient te voldoen aan de algemene subsidievoorwaarden van de
provincie Noord-Holland https://www.noordholland.nl/Loket/Subsidies/Algemene_subsidieverorning

Verleende subsidies in 2021
De subsidie voor 2021 is uitgekeerd en bestemd voor gemaakte kosten
in de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. Wij hebben van diverse
gemeenten het verzoek ontvangen om hierbij een ruimere periode aan te
houden namelijk het gehele jaar 2021. Indien dit nodig is kunt u dit bij
uw verzoek om vaststelling aangeven. Wij zullen dit verzoek in principe
honoreren, conform de in de beschikking aangegeven verdeling van de
subsidie per instelling en tot aan het maximaal beschikte
subsidiebedrag.
Graag maken wij u erop attent dat wij uw verzoek tot vaststelling van de,
in 2021 verstrekte subsidie, zo nodig inclusief de gemaakte kosten in de
tweede helft van het jaar, uiterlijk op 1 augustus 2022 verwachten.
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Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan: Els Joosten, email:
joostenp@noord-holland.nl, tel: 06 25762235 of Ellen KoningVereecken, email: koninge@noord-holland.nl, tel: 06 18609423.
Wij zien uw voorstel graag tegenmoet,

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

provinciesecretaris

3 bijlagen

voorzitter

- voorwaarden
- procedure
- overzicht 1e, 2e en 3e pakket rijkssteun aan gemeenten in
Noord-Holland voor de lokale culturele voorzieningen
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