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Beste mevrouw Steinbach,

Op 28 april2020 heeft u per mail een aantalvragen gesteld over de Culturele sector in
Weert in tijden van Corona. Uw vragen worden in deze brief beantwoord.

1. Welke act¡es heeft het College tot op de dag van vandaag (28 april 2O2O)
ondernomen om de Weerter kunst en cultuur sector te ondersteunen?
Organisaties en verenigingen komen in aanmerking voor diverse maatregelen.
Specifiek voor gesubsidieerde organisaties geldt dat eventuele vooruitbetalingen
eerder plaats kunnen vinden. Dat heeft het college van B&W op 14 april besloten
middels het voorstel Corona en Subsidies.
Hulpvragen van gesubsidieerde organisaties en verenigingen worden genoteerd zodat
er maatwerkbesluiten genomen kunnen worden op het moment dat de beperkingen
in het kader van de Coronamaatregelen voorbij zijn.

2. Kunt u ons een overzicht geven van de ondernomen acties en het voorlopige
resultaat hiervan?
De maatregelen die gelden voor alle organisaties en ondernemers (en dus ook voor
de culturele sector gelden) in de gemeente Weert zijn te vinden via:
https ://www.wee rt. n l/h u I p-voor-ondernemers-orga n isaties

Het voorlopige resultaat is dat diverse verenigingen en organisaties zich met een
hulpvraag melden. Deze hulpvragen worden gebundeld zodat het college op een later
moment maatwerk kan toepassen.
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3. Welke signalen over de te verwachten schade heeft het College reeds bij de
sector opgehaald, bij de professionele culturele instellingen, het
amateurveld, binnen de erfgoedsector en bij zelfstandige kunstenaars?
Het college heeft volop aandacht voor de gevolgen van de Coronacrisis voor de
cultuursector:
- Er is regelmatig contact met de professionele instellingen, die de gevolgen in

kaart hebben gebracht voor zover dat kan. De gevolgen en de schade bij de
podia in Weeft (Munttheater en Muziekcentrum de Bosuil) zijn onder de aandacht
gebracht bij de provincie Limburg en het Rijk. De gemeente Weert zal de
gevraagde bijdrage aan provincie en rijk met 50o/o moeten matchen.
RICK en Bibliocenter kunnen langzaamaan weer activiteiten ontplooien met in
achtnemlng van de maatregelen zoals gesteld door het kablnet. Groepslessen,
lezingen of bijeenkomsten voor grotere groepen zijn voorlopig niet binnen de
gebouwen mogeluk zolang de 1,5 meter ln acht moet worden genomen. De
gevolgen hiervan zijn afhankelijk van de duur van deze beperkingen.
Er is nog onduidelijkheid over de verenigingen in de amateursector en voor
erfgoedorganisaties wanneer zij weer samen kunnen komen om te repeteren of
andere activiteiten kunnen ontplooien. Binnen de samenwerking met de
Veiligheidsregio is er aandacht voor dit vraagstuk. Diverse verenigingen geven
aan dat zij in de problemen komen doordat sponsorinkomsten wegvallen. Die
verenigingen geven aan dat ze voor een groot deel afhankelijk zijn voor de
subsidie van de gemeente Weeft.

- ZZP'ers kunnen gebrulk maken van de dlverse mogelijkheden voor
ondersteuning zoals aangegeven onder vraag twee. Het is op dit moment nog
onduidelijk welke gevolgen de crisis hebben op de zelfstandige kunstenaars.

4. Welke vervolgstappen en in welk tijdspad is het College voornemens te
zetten op basis van deze signalen?
Zodra de beperkingen over zijn wordt er maatwerk geleverd. Daarbij wordt rekening
gehouden met de hulpvragen die gesteld zijn en de coulance die bijvoorbeeld door
andere overheden wordt toegepast. Het doel is om de gevolgen voor organisaties en
verenigingen te beperken.

5. Van welke maatregelen kan specifiek de Weerter kunst en cultuur sector
gebruik maken?
In overleg met de stedelijke gemeenten in Limburg en de gedeputeerde van de
provincie Limburg wordt er gewerkt aan een gezamenlijke aanpak. Doelvan die
gezamenlijke aanpak is het in kaart brengen van de coulancemaatregelingen en de
mogelijke cofinanciering. Samen wordt bepaald welke onderdelen van de culturele
infrastructuur vitaal zijn voor de provincie, de regio en de diverse gemeenten. Door
deze aanpak komen culturele organisaties uit Weeft in aanmerking voor de
noodgelden die het Rijk beschikbaar heeft gesteld en/of voor provinciale regelingen,

6. Is het college bekend met initiatieven van de kunst en cultuur sector om
toegankelijk te blijven ln deze huidige tijd?

- 2o nee, is het college bereid in gesprek te gaan met de Weerter kunst
en cultuur sector en bij de sector te pleiten om ook in deze tijd kunst
en cultuur toegankelijk te houden en/of te maken voor de Weerter
bevolking door bijvoorbeeld het maken van virtuele tours en online
exposities?

- 2o ja, wat houden deze initiatieven in?
Diverse organisaties en verenigingen in Weert hebben activiteiten ontplooid
in de tijd dat ze helemaal gesloten zijn. Denk aan muzieklessen en repetities
via digitale media, online les in schilderen maar ook online optredens van
bands via de samenwerkende poppodia.



7. In de Routeplanne¡ 2OI7-2O20 worden concrete doelen en middelen voor
het jaar 2O2O omschreven. In hoeverre loopt deze uitvoering vertraging op?
En welke weerslag heeft dat op de middelen?
Er worden waar mogelijk alternatieven bedacht voor de activiteiten van de
Routeplanner Cultuur die niet door kunnen gaan in 2020. Indien verplaatsing van
activiteiten naar 202I nodig en mogelijk is kan worden besloten de middelen over te
hevelen naar het volgend jaar.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Madelon Mooren, beleidsadviseur
cultuur, via m.mooren@weert.nl of tel 06 - 11 38 86 38.
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