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Bestuurssamenvatting
De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de cultuursector in onze gemeente. Op 1 december 2020 heeft u ingestemd
met de ondersteuning van acht culturele instellingen. Inmiddels zijn drie nieuwe ondersteuningsverzoeken ingediend.
Ook voor die verzoeken zijn het Koersdocument gemeente Raalte coronacrisis en de Leidraad coronacrisis gemeente
Raalte geraadpleegd bij de afweging om een financiële ondersteuning al dan niet toe te kennen. Voorgesteld wordt om
Popkoor SVP, St. Caecilia Heeten en Heino’s Mannenkoor financieel te ondersteunen om te voorkomen dat ze dit jaar niet
aan de financiële verplichtingen kunnen voldoen. Het totale bedrag van de drie nieuwe ondersteuningsverzoeken betreft
bijna tienduizend euro. Het totaal aangevraagd ondersteuningsbedrag (inclusief de 1e 8) blijft onder het door het Rijk
beschikbaar gestelde compensatiebudget voor de cultuursector. Het college kan daarom over deze
ondersteuningsverzoeken besluiten.

Beslispunten
1.
2.

In te stemmen met de financiële ondersteuning van het Popkoor SVP, Fanfare St. Caecilia Heeten en Heino’s
Mannenkoor voor een totaalbedrag van € 9.433.
De financiële ondersteuning van de steunmaatregelen voor de culturele instellingen te dekken uit de toegekende
Rijkscompensatiegelden voor de cultuursector.

Besluit

Inleiding
De door de Rijksoverheid ingestelde maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben ook in onze gemeente grote
gevolgen voor de cultuursector. Omdat veel culturele instellingen grotendeels of helemaal draaien op vrijwilligers, valt de
omvang van ondersteuningsverzoeken relatief mee. De cultuursector in de gemeente Raalte bestaat uit ongeveer
honderd culturele instellingen, verenigingen en eenmansbedrijven (kunstenaars, dirigenten, docenten). Onder andere
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koren en muziekverenigingen hebben het moeilijk, omdat ze inkomsten missen doordat ze langere tijd niet kunnen
optreden en geen activiteiten kunnen organiseren. Anderzijds blijven de kosten veelal gelijk.
Ondersteuningsverzoeken
De gemeente heeft vanuit de cultuursector tot nu toe elf ondersteuningsverzoeken ontvangen. U heeft op 1 december
2020 ingestemd met de ondersteuning van acht culturele instellingen. Inmiddels hebben ook Popkoor SVP, St. Caecilia
Heeten en Heino’s Mannenkoor een ondersteuningsverzoek bij de gemeente ingediend.

Beoogd effect
Door in te stemmen met de ondersteuning aan de culturele instellingen wordt een substantieel deel van de cultuursector
in de gemeente Raalte geholpen om door de coronacrisis heen te komen.

Argumenten
1.1 Door de ondersteuning aan de drie culturele instellingen worden ze door de coronacrisis geholpen.
Voor het al dan niet toekennen van ondersteuningsbedragen is een afweging gemaakt op basis van het
Koersdocument; Koers bepalen in coronatijd.
Twee van de ambities genoemd in het koersdocument zijn van toepassing op de cultuursector:
2. "Het verenigingsleven (sport, cultuur) en dorpshuizen/MFA’s vormen het cement van het noaberschap. We
investeren in de structuren en voorzieningen die dragers vormen van onze samenleving, zodat we ze niet alleen
in stand houden, maar ook toekomstbestendig maken." en
5. "We zien dat deze crisis ook veel innovatiekracht losmaakt bij onze inwoners en ondernemers. We bieden hier
ruimte voor en stimuleren dit actief. Waar nodig en mogelijk stellen we ambtelijke capaciteit en/of budget
beschikbaar om hierin te faciliteren."

1.2 De ondersteuningsverzoeken zijn gewogen aan de leidraad uit het koersdocument
In het koersdocument staat de leidraad voor het afwegen van verzoeken voor ondersteuning. De leidraad bevat
vragen die helpen bij het beantwoorden van de vraag of het wenselijk is een verzoek om steun te honoreren. De drie
nieuwe ondersteuningsverzoeken vanuit de cultuursector zijn getoetst aan die vragen.
De antwoorden zijn per ondersteuningsverzoek in bijlage 1 Afweging ondersteuningsverzoeken cultuursector
gegeven. Uit de beantwoording van de vragen komt het volgende beeld naar voren.
Popkoor SVP uit Heino heeft de bijdrage van de gemeente nodig om tekorten op te vangen en door te kunnen gaan.
Het koor heeft het moeilijk, omdat alle inkomstenposten lager uitvallen dan begroot (contributie, sponsoring en
overige opbrengsten), omdat ze minder leden heeft en geen optredens kan verzorgen. De kosten heeft ze flink naar
beneden gebracht. Wel heeft ze geïnvesteerd in vernieuwing van de website en hosting ervan.
Als culturele vereniging zijn ze van maatschappelijk belang en een drager van de Raalter samenleving. De financiële
ondersteuning wordt gebruikt om tekorten die ontstaan zijn door de corona-maatregelen op te vangen.
Voorgesteld wordt om de gevraagde € 1.700 aan compensatie bij te dragen.
Het Heino’s Mannenkoor organiseert meerdere concerten per jaar, zoals het gratis Kerstconcert, het optreden met
het wereldberoemde Don Kozakkenkoor uit Rusland. Ze neemt deel aan de Volkskerstzangdienst in Heino, met
diverse optredens aan de Kunstroute en aan de Heinose Muziekestafette in de Nicolaaskerk Heino. Ook treedt ze op
met andere Heinose verenigingen, zoals Ons Genoegen, Heino Vocaal en Sincero. Het koor mist inkomsten uit
contributie en optredens, terwijl de huur hoger is en er (beperkt) kosten zijn gemaakt om online-repetities mogelijk
te maken. Als culturele vereniging zijn ze van maatschappelijk belang en een drager van de Raalter samenleving.
Zonder financiële ondersteuning is het de vraag of ze duurzaam door kan gaan. Voorgesteld wordt om het koor met
€ 4.360 te compenseren voor de financiële gevolgen van de corona-maatregelen.
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De fanfare “St Caecilia” Heeten heeft een bindende functie binnen de dorpsgemeenschap. Ze treedt op tijdens
kerkelijke diensten, intochten, kermis, ponymarkt, sinterklaasintocht, muzikale avond(en) in het woonzorg-centrum.
Ook draagt ze bij aan de leerorkesten van Muzieknetwerk Salland op basisscholen en werkt ze samen met andere
muziekverenigingen. De fanfare mist met name opbrengsten van de vlooienmarkt en optredens, doordat die door
de coronamaatregelen niet door zijn gegaan. Ze bestond in 2020 100 jaar. Het jubileumjaar kon niet doorgaan. De
lessen gaan zoveel mogelijk door. Ze zijn daarmee als culturele vereniging van maatschappelijk belang en een
drager van de Raalter samenleving.
St. Caecilia hoopt op financiële ondersteuning om de coronamaatregelen met zekerheid te overleven. Voorgesteld
wordt om € 3.373 aan compensatie bij te dragen. Het tekort is groter, maar de fanfare kan een deel zelf opvangen.
2.1 De Rijkscompensatiegelden zijn voldoende om de ondersteuningsverzoeken te honoreren
De gemeente heeft van het Rijk voor 2020 2 x € 111.000 en voor 2021 € 124.932 aan ondersteuning van de lokale
cultuursector ontvangen. Daaruit kan (ook) aan de nieuwe verzoeken uit de cultuursector tegemoet gekomen
worden. De Rijkscompensatie voor de cultuursector is bedoeld voor de lokale en regionale culturele infrastructuur,
instellingen die inkomsten missen door minder kaartverkoop, minder horeca-inkomsten en door het wegvallen van
(inkomsten uit) activiteiten.

Duurzaamheid
Het voorgenomen besluit heeft gevolgen en effecten op de navolgende duurzaamheidsindicator.
Gezondheid en leefbaarheid
Het voorzieningenniveau draagt bij aan de leefbaarheid in de dorpen van de gemeente. Beide koren en de fanfare bieden
de eigen leden de mogelijkheid zich creatief te ontwikkelen en gezellig samen te zijn en door hun optredens laten ze
anderen kennis maken met cultuur, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.

Kanttekeningen
De ondersteuningsverzoeken van het Popkoor SVP en van de Fanfare St. Ceacilia Heeten hebben betrekking op het jaar
2020; dat van het Heino’s Mannenkoor betreft 2020 tot 1 juli 2021.

Financiën
Met de vaststelling van het koersdocument heeft de gemeenteraad besloten dat voor ondersteuningsverzoeken in de
eerste plaats een beroep moet worden gedaan op de Rijkscompensatiegelden die voor de betreffende sector beschikt
zijn. De voorgestelde bijdragen aan de drie ondersteuningsverzoeken komen in totaal uit op € 9.430. Zie tabel 1. Samen
met de eerder toegezegde ondersteuningsbijdrage gaat het om een totaalbedrag van € 189.682. Dit totaalbedrag valt
binnen de Rijkscompensatiegelden voor de cultuursector voor 2020, groot € 222.000. Daarnaast is voor 2021 € 124.932
beschikbaar gesteld (uit: Kamerstuk 32820, nr. 400, Brief Minister van OCW, Uitwerking maatregelen tweede specifieke
pakket voor de culturele en creatieve sector, 16 november 2020).
Er hoeft vooralsnog geen beroep gedaan te worden op het eigen cultuurbudget of het door de gemeenteraad
beschikbaar gesteld ondersteuningsbedrag.
De ondersteuningsverzoeken zijn gebaseerd op geraamde tekorten over het jaar 2020 en voor het Heino’s Mannenkoor
ook voor de eerste helft van 2021. Gezien de hoogte van de voorgestelde ondersteuningsbijdragen wordt op basis van
vertrouwen afgezien van een definitieve vaststelling op basis van de betreffende jaarrekeningen.
De toekenning van de drie ondersteuningsbijdragen betreft eenmalige ondersteuning. In de loop van 2021 moet
opnieuw worden bekeken wat de situatie in de cultuursector is.
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Culturele instelling

Voorstel bedrag

Totaalbedrag vorige ondersteuningsbijdragen
Nieuwe verzoeken
Popkoor SVP
Heino’s Mannenkoor
Fanfare St. Caecilia Heeten
TOTAAL

Totaal bedrag

€ 180.249
€ 9.433
€ 1.700
€ 4.360
€ 3.373
€ 9.430

€ 189.682

Tabel 1. Ondersteuningsverzoeken cultuursector

Vervolg
Na instemming met het voorstel wordt het ondersteuningsverzoek van het Popkoor SVP, van Heino’s Mannenkoor (deels)
en van de fanfare St. Caecilia Heeten ingewilligd en gefinancierd uit de Rijkscompensatiegelden.

Communicatie
Dit besluit wordt kenbaar gemaakt met bijgevoegd persbericht.

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2

Afweging ondersteuningsverzoeken cultuursector-2
Persbericht.
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