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Geachte leden,
Graag informeren wij u over het volgende onderwerp:
de voortgang van motie 41 inzake het noodfonds sociale infrastructuur
in 2022 en de derde tranche van dit fonds.

Uw kenmerk

Op 9 september (1400571/1 685535) hebben wij u geïnformeerd over
de voortgang van de uitvoering van motie 41 evenals ons voornemen
om de terugvloeiende middelen van de le tranche (2020) in te zetten
voor noodsteun in 2022 aan de gemeenten ten behoeve van culturele
instellingen die van vitaal belang zijn voor de regionale culturele
infrastructuur. Daarnaast willen wij een deel van de terugvloeiende
middelen inzetten om een impuls te geven om jonge startende makers
voor de sector te behouden, omdat juist deze groep extra hard is
getroffen door de effecten van de corona-maatregelen. Met deze brief
informeren we u over de concrete uitwerkingen voor de teruggevloeide
middelen van de 1' tranche.
Inleiding
U heeft in de vergadering van 1 8 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-1 9 maatregelen en daardoor in hun
voortbestaan bedreigd worden. Voor uitvoering van deze motie is
intensief samengewerkt met de gemeenten in Noord-Holland. Hierdoor
hebben we met vereende krachten 11 0 culturele instellingen in NoordHolland kunnen steunen om de Covid-1 9 crisis in 2020 en 2021 te
kunnen doorstaan.
Uit de bestuurlijk overleggen met de wethouders en de ambtelijke
inventarisaties is gebleken dat noodsteun in het voorjaar 2022
wederom nodig is. Sinds eind maart 2022 is de culturele sector weer
volledig open, toch dreigen veel instellingen alsnog in grote problemen
te raken. Door de coronamaatregelen van het Rijk hebben veel
instellingen langdurig hun deuren moeten sluiten voor het publiek. In
belangrijke delen van deze sector is het bezoek nog lang niet terug op
het niveau van voor de coronacrisis. Ook hebben veel instellingen hun
reserves moeten aanspreken en zijn deze nu uitgeput. Daarnaast
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maken veel bezoekers gebruik van de in 2020/2021 uitgegeven
vouchers voorvoorstellingen die destijds geen doorgang konden
vinden. Tot slot zijn de steunmaatregelen (zoals NOW) van het Rijk in
april 2022 beëindigd.

Inkomstenderving.
De landelijke taskforce culturele en creatieve sector heeft in maart 2022
een raming laten opstellen naar de inkomstenderving voor de culturele
sector over 2022 voor Nederland. Deze raming is gebaseerd op een
uitvraag onder de betrokken branches naar de te verwachten
publieksinkomsten ten opzichte van 201 9. Hieruit blijkt dat voor 2022
een derving wordt voorzien van ruim € 1 miljard. De geraamde derving
over het eerste kwartaal bedraagt € 586 miljoen.
In het tweede kwartaal van 2022 wordt een groter herstel verwacht,
maar nog steeds een derving van € 200 miljoen. In het tweede halfjaar
van 2022 wordt een derving van € 271 miljoen voorzien. De
podiumkunsten verwachten in de tweede helft van dit jaar een
behoorlijk herstel. Voor musea, die ook afhankelijk zijn van
internationaal bezoek, zal het herstel trager verlopen. In de raming van
de taskforce is geen rekening gehouden met de gevolgen van de oorlog
in de Oekraïne of een nieuwe golf van corona aan het eind van dit jaar.
In februari/maart hebben wij Noord-Hollandse gemeenten gevraagd of
de organisaties die wij in 2020 en 2021 met het noodfonds gesteund
hebben, in het voorjaar 2022 weer konden opstarten. Hieruit bleken
dezelfde problemen als het landelijk beeld schetst. De Noord-Hollandse
culturele sector is twee jaar ontregeld en grotendeels gesloten geweest.
De gemeenten verwachten dat dit nog lange tijd een groot na-ijlend
effect heeft. De sector heeft tijd nodig om te herstellen. Onze uitvraag
had betrekking op de geraamde derving van inkomsten in de eerste
helft van 2022 bij de instellingen die eerder in aanmerking kwamen
voor het noodfonds. Uit de opgave van de gemeenten is gebleken dat
een tekort wordt verwacht van ongeveer € 2.3OO.OOO voor de
instellingen in Noord-Holland. Noodsteun zoals we met de uitvoering
motie 41 hebben gegeven, blijft dus ook in 2022 noodzakelijk.

Situatie makers
Naast culturele instellingen hebben ook de makers het zwaar. Vooral de
generatie die net van de opleiding is afgekomen en zich nog moet
inwerken in de beroepspraktijk. In 2020/2021 werd al duidelijk dat
vooral binnen de podiumkunsten deze generatie makers, na hun
afstuderen, noodgedwongen andere bronnen van inkomsten moest
zoeken en zich niet meer kon ontwikkelen binnen de beroepspraktijk.
De wethouders van de Noord-Hollandse gemeenten hebben zich
meerdere keren bezorgd uitgelaten over de productiekant van de
podiumkunsten en in het bijzonder deze lichting startende makers 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 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.
Berenschot geeft een viertal aanbevelingen die passend zijn voor de
provinciale rol in het cultuurbestel om deze jonge startende makers te
helpen. Daarnaast adviseert Berenschot om dit in gang te zetten in
samenwerking met Noord-Hollandse organisaties die in het verleden
bewezen hebben deze jonge makers te kennen en te kunnen begeleiden
naar de beroepspraktijk. In Noord-Holland zijn dit De Schuur (Haarlem)
en De Karavaan (Alkmaar).
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Terugvloeiende middelen tranche 1 noodfonds (najaar 2020).
Conform de aard van motie 41 is er voor gekozen het noodfonds als
sluitsteen te laten dienen als aanvulling op de maatregelen van Rijk en
gemeenten. Door de landelijke maatregelen als NOW, TVL en TOZO was
voor een aantal instellingen de provinciale noodsteun niet (geheel)
nodig. Dit heeft als consequentie dat een deel van de subsidies die in
najaar 2020 zijn uitgekeerd, zijn teruggevloeid bij afrekening van de
subsidies in najaar 2021. Het gaat hierbij om een bedrag van
€ 2.145.000. Wij hebben op 9 september 2021 (1 685535) aan u
voorgesteld de resterende middelen in het noodfonds beschikbaar te
houden. Enerzijds om samen met de gemeenten in Noord-Holland weer
noodsteun te verlenen aan culturele instellingen met vervolgschade
Covid-1 9 in 2022 en anderzijds voor meer specifieke steun aan jonge
makers in de podiumkunsten. Hiertoe is het restantbedrag van
€ 2.145.000 opgenomen als uitgestelde intentie bij de eerste
begrotingswijziging 2022.

Inzet van de resterende middelen
Wij hebben besloten om de bovenstaande middelen in te zetten voor:
a. Noodsteun culturele instellingen via de gemeenten: € 1.500.000
b. Impuls startende makers:
€
600.000
c. Evaluatie noodfonds:
€
35.000
d. Onvoorzien:
€
10.000
Totaal
€ 2.145.000

Noodsteun culturele instellingen (maximaal € 1.500.000 aan
provinciale middelen
Conform een vergelijkbaar proces als in 2020 en 2021 stellen de
gemeenten een propositie op in regionaal verband (Noord-Holland
Noord en de Metropoolregio Amsterdam, exclusief de gemeente
Amsterdam). Voorwaarden en procedure stemmen overeen met datgene
wat is afgesproken in de eerdere tranches. Dit is in diverse bestuurlijke
bijeenkomsten in 2020/2021 en voorjaar 2022 afgestemd met de
wethouders uit de gehele provincie. In de 1' en 2e tranche heeft deze
werkwijze geleid tot een goed afgewogen en door alle gemeenten
gedragen resultaat. De gemeenten Alkmaar en Haarlem hebben zich
weer bereid verklaard als penvoeder op te treden en het proces tot en
met het indienen van een propositie voor 1 oktober 2022 op zich te
nemen. De verdeling op basis van inwoneraantal die in de vorige
periode is aangehouden wordt wederom gehanteerd. Inclusief de 35%
matching van de gemeenten is voor Noord-Holland Noord maximaal
€ 769.230 beschikbaar (€ 500.000 provincie, € 269.230 gemeenten) en
voor de gemeenten in de MRA is maximaal € 1.538.460 beschikbaar
(€ 1.000.000 provincie, € 538.460 gemeenten).
a.

b. Impuls jonge makers (maximaal € 600.000)
Berenschot geeft in haar onderzoek een aantal aanbevelingen die
aansluiten bij de provinciale rol. De provincie kan een stevige impuls
geven aan de jonge makers in Noord-Holland door zowel ruimte te
bieden aan een of meerdere evenementen of festivals voor jonge
makers, een toer en het verleiden van podia tot het programmeren van
jonge makers. Zowel in de MRA als in Noord-Holland Noord is er een
organisatie die zich al langere periode inzet voor jonge makers in de
podiumkunsten. In Noord-Holland Noord is dat De Karavaan, in de MRA
is dat De Schuur. Op basis van het onderzoek van Berenschot werken
deze twee instellingen de aanbevelingen van Berenschot verder uit tot
een Impuls Startende Makers in de seizoenen 2022-2023 en 20232024. Daarbij werken ze samen met diverse organisaties o.a. uit
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Amsterdam. Doel is dat de jonge makers in onze provincie ervaring
kunnen opdoen, begeleid worden, zich kunnen ontwikkelen tot
professionals en zodanig gekwalificeerd worden dat ze als makers van
de toekomst hun weg kunnen vinden in het landelijk bestel. Een eerste
onderzoek heeft uitgewezen dat voorde Impuls startende makers een
bedrag van € 600.000 nodig is. Met dit budget kunnen de instellingen
twee seizoenen werken aan de versteviging van de positie van deze
startende makers in het landelijk speelveld.
c. Evaluatie van het noodfonds (maximaal € 35.000)
Het noodfonds sociale infrastructuur is de afgelopen jaren een succes
gebleken. Niet alleen heeft u met een vooruitziende blik motie 41
aangenomen om met noodsteun de sociale infrastructuur te helpen. Wij
hebben met veel ambtelijke en bestuurlijk inzet en samen met de
gemeenten de steun op een succesvolle manier vormgegeven. De
gemeenten hebben zich meerdere malen positief uitgelaten over de
samenwerking zowel met de provincie als met elkaar binnen de regio.
Door het maken van de proposities hebben zij elkaar beter weten te
vinden waar het gaat om regionale samenwerking. Belangrijker is het
echter dat geen van de instellingen die tot de vitale regionale
infrastructuur behoort in Noord-Holland de deuren heeft moeten
sluiten.
Wij vinden de regionale samenwerking op het gebied van cultuur van
groot belang. Ook van successen als het noodfonds kunnen we leren.
Dit is de reden in het najaar 2022 een externe partij een evaluatie te
laten uitvoeren naar de effectiviteit en gehanteerde procedure van het
noodfonds.

Vervolg
Alhoewel het noodfonds goed werkt blijft de toekomst van de culturele
sector onzeker. Covid-1 9 is nog lang niet overwonnen, nieuwe varianten
dienen zich aan en wellicht moeten instellingen hun deuren in het
najaar 2022 weer sluiten. Met motie 42 werken we al toe naar het
herstel na Covid-1 9. Naar verwachting zullen de Covid-1 9 maatregelen
nog lange tijd effect hebben op cultuur en erfgoed. Het aanbod is flink
geslonken en ook keert het publiek nog niet terug. Vooralsnog is het
effect hiervan op het voortbestaan van de instellingen niet duidelijk.
Na de vaststelling van subsidie over 2021 in het najaar van 2022 wordt
duidelijk of er sprake is van eventuele onderbesteding en hoe groot
deze is. Indien noodsteun nodig blijkt en er middelen terugvloeien
komen we met een voorstel voor continuering van de noodsteun of
herstelmaatregelen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

pfo rinciesecretaris

R.M. Bergkamp

voorzitter

E.P- Stigter

5 bijlagen - Uitnodigingen gemeenten MRA
- Uitnodiging gemeenten NHN
-Voorwaarden provinciaal noodfonds gemeenten
- Inventarisatie jonge makers - Berenschot - 10 maart 2022
- Uitnodiging aan De Karavaan/De Schuur voor Impuls
Startende Makers.
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Betreft: Impuls startende makers
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Uw kenmerk

Geacht bestuur,

Graag nodigen wij u uit om, in samenwerking met Stichting De
Schuur in Haarlem, uw plan voor de jonge makers in Noord-Holland
nader uit te werken tot een Impuls Startende Makers voor de
seizoenen (2022-2023 en 2023-2024).
Met ons noodfonds sociale infrastructuur hebben we in 2020 en
2021 meer dan 1 1 0 culturele instellingen geholpen om de
coronamaatregelen van het rijk te kunnen overleven. Dit hebben we
samen met de gemeenten in Noord-Holland gedaan. Tijdens het
uitwerken van dit noodfonds werd vanuit de betrokken gemeenten
meerdere malen aandacht gevraagd voor de positie van de makers.
Waarbij vooral de problematiek van de jonge, net startende makers
in de podiumkunsten in het oog sprong. Deze generatie die net is
afgestudeerd moet zich nog inwerken in de beroepspraktijk. Door
de sluitingen van de culturele sector hadden zij geen mogelijkheid
om zich te manifesteren met eindexamenproducten, of zich op een
andere manier aan te sluiten bij de professionele beroepspraktijk.

In onze opdracht heeft bureau Berenschot de positie van jonge
makers in/na coronatijd onderzocht. U vindt het onderzoek als
bijlage bij deze brief. Op basis van een analyse van de problemen en
mogelijke oplossingen worden aanbevelingen gedaan over de
maatregelen die wij kunnen nemen.
Berenschot stelt in haar advies op pagina 1 5 een viertal richtingen
voor.

Evenementen voor Jonge makers
a.
Het idee is hierbij om de totstandkoming te ondersteunen van
centrale momenten en plekken waar net afgestudeerde jonge
makers vlieguren kunnen maken en hun werk kunnen tonen, zowel
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aan publiek als aan professionals in de sector. Als voorbeeld wordt
genoemd om een bestaande festivalorganisatie een opdracht te geven
om evenementen of een festival te organiseren dat zich specifiek richt
op speelruimte voor Noord-Hollandse jonge makers en deze opdracht
te kunnen financieren.

Toer van jonge makers
b.
Er is behoefte aan financiële ondersteuning van een toer van net
afgestudeerde jonge makers langs Noord-Hollandse theaters. Eén
Noord-Hollandse organisator, bijvoorbeeld een productiehuis, een
theater of een festival kan, met financiële ondersteuning van de
provincie, de organisatie van deze toer op zich nemen. Als naam voor
de toer is al geopperd: Revival of the Roaring Twenties - dit slaat
zowel op de opleving van de jaren twintig van déze eeuw als op de
twintigers die zich roeren door te toeren.
Verleiden tot programmering van jonge makers
c.
De provincie kan presentatieplekken financieel stimuleren om meer
jonge makers te programmeren. Dit kan bij een bestaande culturele
instelling of platform worden ondergebracht maar er kan ook een
nieuwe stichting voor worden opgericht.
d.
Investeren in cultuureducatief aanbod
Een andere richting om invulling te geven aan de behoefte aan
vlieguren en publiek voor jonge makers, is het organiseren van
cultuureducatieve activiteiten, in het bijzonder voorstellingen en
concerten in schoolverband.

Het bureau noemt meerdere malen uw organisaties De Karavaan en De
Schuur als voorbeeld van organisaties die veel ervaring hebben met
programma’s voor jonge, startende makers. Dit naast een aantal
organisaties in Amsterdam. Het onderzoek van Berenschot
onderscheidt ook uw organisaties als mogelijke partners. Wij zien
eveneens dat uw organisaties in Noord-Holland een voortrekkersrol
hebben en ruime contacten en expertise. Ook verzoeken wij u, gezien
de ervaring van enkele Amsterdamse instellingen, dat een of meer
instellingen uit deze gemeente bij uw planvorming betrokken wordt.
We hebben uw eerste opzet tot het maken van een programma
ontvangen. Daarmee bent u van plan om in de komende twee
seizoenen een impuls te geven aan de groepjonge startende makers
die door corona geen of nauwelijks kans krijgen om zich te
ontwikkelen op de beroepspraktijk. Uw opzet spreekt ons aan.
Graag nodigen wij u uit om uw conceptplan (zie bijlage 2) uit te
werken tot een subsidie aanvraag. Wij zien in deze subsidieaanvraag
graag de volgende zaken opgenomen:
1.

2.
3.

Uitwerking van de Impuls Startende Makers in het seizoen
2022/2023 en 2023/2024 door Stichting De Karavaan in
samenwerking met Stichting De Schuur (te Haarlem).
Stichting De Karavaan treedt hierbij als penvoeder op.
Uitwerken van de eerste drie aanbevelingen uit het rapport van
Berenschot, aansluitend bij uw expertise, ervaringen en
mogelijkheden van uw beide organisaties.
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Het betrekken van tenminste één organisatie uit Amsterdam bij
de uitwerking en het programma.

Wij verzoeken u rekening te houden met de volgende punten:
1.

2.
3.

Deze impuls is eenmalig, aangezien deze voortvloeit uit de
noodmaatregelen die wij hebben genomen in het kader van de
corona-noodsteun (motie 41).
Voor het gehele programma van de Impuls Startende Makers is
maximaal € 600.000 beschikbaar.
U dient te voldoen aan de algemene subsidievoorwaarden van
de provincie Noord-Holland https://www.noordholland.nl/Loket/Subsidies/Algemene_subsidieverordening

Wij willen samen met u een stevige impuls geven aan de jonge,
startende makers in Noord-Holland en ruimte bieden aan een of
meerdere evenementen of festivals voor deze doelgroep zodat deze
generatie zich kan profileren in de beroepspraktijk en kan meedingen
op het nationale niveau.
Indien u nog vragen heeft kunt u deze stellen aan: Elsjoosten, email:
ioostenp@noord-holland.nl, tel: 06 25762235 of Ellen KoningVereecken, email: koninqe@noord-holland.nl, tel: 06 18609423.

Wij zien uw voorstel graag voor 1 augustus 2022 tegenmoet.

Hoogachtend
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

'oivinciesecretaris

voorzitter

E.K Stigter

R.M. Bergkamp
2 bijlagen
- Inventarisatie jonge makers voor provincie Noord-Holland - Berenschot
- Impulsgelden Startende Makers PNH voorstel Karavaan/Schuur

Een afschrift van deze brief wordt verzonden aan Stichting De Schuur in
Haarlem

