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Onderwerp 
 
Toekomstbestendige culturele infrastructuur Weert. 
 
Voorstel 

1. Kennis te nemen van de ontvangen compensatiegelden via de Rijksoverheid 
(€ 407.039,-) ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in Weert; 

2. Hiervan een bedrag  van maximaal € 60.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie 
over 2021 aan Stichting Muziekcentrum De Bosuil als cofinanciering voor door De 
Bosuil ontvangen gelden van Fonds Podiumkunsten; 

3. Hiervan een bedrag van maximaal € 75.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie 
over 2021 aan Stichting Munttheater als cofinanciering voor de provinciale 
ondersteuning; 

4. Hiervan een bedrag  van maximaal € 100.000,- beschikbaar te stellen voor 
subsidie over 2020 aan Stichting RICK; 

5. Het college opdragen de beslispunten onder 1 tot en met 4 behorende 
subsidiebesluiten te nemen ten laste van de ontvangen compensatiegelden 
algemene uitkering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de 
compensatiegelden ontvangen via de provincie Limburg. 

6. Het restant van de compensatiegelden (€ 172.039,-) te reserveren voor nog uit de 
Coronacrisis voortkomende ondersteuningsvragen vanuit de lokale culturele 
voorzieningen, onder voorbehoud van instemming van de raad met het 
overhevelingsvoorstel zoals opgenomen in de slotwijziging 2020. 

 
Inleiding 
De Coronacrisis heeft gevolgen voor allerlei sectoren. Ook de Cultuursector wordt hard 
getroffen. Via verschillende wegen ontvangt de cultuursector in Weert ondersteuning. 
Deze steun wordt enerzijds via landelijke fondsen rechtstreeks aan culturele organisaties 
beschikbaar gesteld, daarnaast ontvangt de gemeente compensatiegelden via de 
algemene uitkering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Deze 
compensatiegelden zijn bedoeld voor de culturele lokale voorzieningen. Ook de provincie 
Limburg helpt de cultuursector overeind te blijven door instellingen in de gemeenten te 
ondersteunen. In het geval van Weert is deze ondersteuning bedoeld voor het 
Munttheater. 
 
Beoogd effect/doel 
Culturele organisaties in staat stellen zonder financiële tekorten activiteiten te kunnen 
blijven organiseren zodat de culturele infrastructuur behouden blijft. 
 
Argumenten  
1.1 Investeren in de toekomst van de cultuursector in Weert 
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Voor behoud van de culturele infrastructuur in tijden van Corona in Weert is er extra 
financiering nodig. Culturele organisaties hebben extra kosten gemaakt om te kunnen 
programmeren met in achtneming van de anderhalve meter-maatregel.  
Organisaties lopen inkomsten mis doordat er nauwelijks of bij aangescherpte maatregelen 
helemaal geen kaartverkoop mogelijk is. Ook lopen de organisaties inkomsten uit horeca 
mis. Door nu te investeren stelt de gemeente Weert de culturele organisaties in staat weer 
activiteiten te kunnen organiseren wanneer de maatregelen dat toelaten. De betreffende 
organisaties maken deel uit van een grotere infrastructuur, wanneer zij activiteiten kunnen 
organiseren, krijgen culturele makers en verenigingen ook weer de kans om opdrachten 
en activiteiten te ontplooien.  

 
2.1 Cofinanciering aan Stichting Muziekcentrum De Bosuil 
Stichting De Bosuil heeft op 24 juli 2020 een beschikking ontvangen van Fonds Podium 
Kunsten (FPK) van € 60.000,- uit de regeling Podia Covid-19. De voorwaarde om voor 
deze subsidie in aanmerking te komen is cofinanciering door de gemeente. Onder 
voorbehoud van goedkeuring van de raad heeft uw College op 7 juli 2020 (DJ-1085916) 
de intentie uitgesproken tot cofinanciering. Voorgesteld wordt om een subsidie van 
maximaal € 60.000,- beschikbaar te stellen voor Stichting Muziekcentrum De Bosuil.  
 
3.1 Subsidie aan Stichting Munttheater 
Onder de noemer ‘Investeren in overleven’ heeft de provincie Limburg besloten provinciale 
middelen in te zetten voor culturele organisaties die niet in aanmerking zijn gekomen voor 
de Rijksondersteuning via de landelijke fondsen. Het Munttheater ontvangt van de 
provincie Limburg een bedrag van € 75.000,- onder voorwaarde van medefinanciering 
door de gemeente. Het Munttheater wil deze subsidie inzetten voor het in stand houden en 
verder ontwikkelen van hun rol als podium binnen de culturele lokale infrastructuur en het 
dekken van tekorten. Conform de aanvraag bij de provincie Limburg zet het Munttheater 
in op ondersteuning jong talent, korting op zaalhuur voor amateurverenigingen en 
ondersteuning Limburgse makers door de coproduceren. Voorgesteld wordt een subsidie 
van maximaal € 75.000,- beschikbaar te stellen aan Stichting Munttheater voor 2021. 
 
4.1 Subsidie aan Stichting RICK 
Net zoals de andere culturele instellingen heeft ook Stichting RICK in 2020 extra kosten 
gemaakt i.v.m. aanpassingen als gevolg van Corona. Tegenover deze extra kosten staan 
minder opbrengsten door restitutie van lesgelden. Omdat RICK wat betreft de verzorging 
van de diverse lessen vooral werkt met ZZP-ers komt RICK tot op dit moment niet voor 
andere ondersteuningsmaatregelen in aanmerking. Tussen maart en september 2020 
heeft RICK ruim € 50.000,- aan extra kosten gehad. De prognose is dat deze kosten eind 
december opgelopen zijn tot ruim € 100.000,-. RICK kan deze kosten niet dekken uit de 
eigen reserves. Voorgesteld wordt een subsidie van maximaal € 100.000,- beschikbaar te 
stellen aan Stichting RICK voor 2020.   
 
6.1. Reservering voor komende ondersteuningsvragen van lokale culturele voorzieningen 
Op dit moment zijn nog niet alle gevolgen voor de lokale culturele voorzieningen in beeld. 
Ook is nog niet duidelijk of er voor volgend jaar weer ondersteuningsmiddelen vanuit het 
Rijk komen. Op dit moment is er een hulpvraag van totaal € 235.000,-. In de slotwijziging 
2020 wordt voorgesteld om de resterende gelden 2020 ad € 172.039,- over te hevelen 
naar 2021. Zo spoedig mogelijk in 2021 volgt een voorstel hoe te verdelen over de diverse 
hulp vragende culturele organisaties.   

 
1.2 Cofinanciering 
Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente Weert via de algemene uitkering bij de meicirculaire 
en de septembercirculaire € 407.039,- aan compensatiegelden voor culturele lokale 
voorzieningen. Door deze gelden in te zetten als cofinanciering bij RICK, Munttheater en 
Muziekcentrum De Bosuil ontvangt het Munttheater van de provincie Limburg een subsidie 
van  € 75.000,- en ontvangt het Muziekcentrum vanuit het FPK een subsidie van  
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€ 60.000,-.  
 
 
Kanttekeningen en risico’s  
De in het voorstel opgenomen culturele organisaties hebben een deel van de extra kosten 
in beeld en voor een deel gaan ze uit van prognoses. Voorgesteld wordt dan ook om de in 
het voorstel opgenomen extra eenmalige subsidies eerst te verlenen en na afloop op basis 
van een afrekening vast te stellen.  
 
Financiële gevolgen 
Verkregen compensatiemiddelen (totaal € 407.039,-):  

 Meicirculaire 2020 - € 176.912,-  
 Septembercirculaire 2020 - € 230.127,-  

 
In 2020 in te zetten voor:  

 RICK € 100.000,- uit compensatie Rijksgelden. 
  
In 2021 in te zetten voor: 

 Munttheater € 75.000,- uit compensatie Rijksgelden t.b.v. cofinanciering subsidie 
Provincie Limburg ‘Investeren in overleven’; 

 Muziekcentrum De Bosuil € 60.000,- uit compensatie Rijksgelden t.b.v. 
cofinanciering te ontvangen subsidie van FPK 

 
Na verlening van de subsidie aan het Munttheater, aan Muziekcentrum De Bosuil en aan 
RICK heeft de gemeente Weert nog € 172.039,- van de ontvangen compensatiemiddelen 
beschikbaar. In de slotwijziging 2020 wordt voorgesteld om het resterende bedrag over te 
hevelen naar 2021 ter ondersteuning van de van culturele lokale voorzieningen in het 
kader van Covid-19. Na instemming van de gemeenteraad in december met de 
slotwijziging 2020 is het restantbudget in 2021 beschikbaar. 
 
In de beschikking die Muziekcentrum De Bosuil van het FPK heeft ontvangen staat 
benoemd dat de bevestiging medefinanciering door de gemeente uiterlijk 15 december 
2020 geüpload dient te worden. FPK heeft per mail op 22 oktober 2020 laten weten dat 
het geen probleem is als deze goedkeuring direct na 16 december 2020 verstuurd wordt.  
 
Uitvoering/evaluatie  
De eenmalige subsidies worden via beschikkingen verleend en na afloop op basis van een 
afrekening vastgesteld. 
 
Communicatie/participatie  
Wij informeren Stichting Munttheater, Stichting Muziekcentrum De Bosuil en Stichting 
RICK over uw besluit. 
 
Advies raadscommissie  
De commissie Samenleving & Inwoners acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad 
als hamerstuk. 
 
Bijlagen  

- Subsidiebeschikking Fonds Podiumkunsten ondersteuning COVID-19 aan 
Muziekcentrum De Bosuil;  

- Brief Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten Limburg – mededeling 
portefeuillehouder inzake inzet vanwege Corona maatregelen en middelen cultuur; 

- Brief Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; Compensatiepakket 
coronacrisis medeoverheden: verdeling over gemeenten; 

- Bijlage Ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; Compensatiepakket 
coronacrisis medeoverheden: verdeling over gemeenten; 
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- Mail Fonds Podiumkunsten betreffende contact over deadline toezegging gemeente 
Weert voor Muziekcentrum De Bosuil; 

- Aanvraag FPK Covid 19 Podia De Bosuil; 
- Aanvraag extra financiële middelen Munttheater aan Provincie Limburg; 
- Bijlage behorende bij aanvraag Munttheater aan Provincie Limburg; 
- Aanvraag RICK i.v.m. Corona kosten RICK 2020. 

 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1169425  
 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2020 
 
 
 
 besluit: 
 

1. Kennis te nemen van de ontvangen compensatiegelden via de Rijksoverheid 
(€ 407.039,-) ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in Weert; 

2. Hiervan een bedrag  van maximaal € 60.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie 
over 2021 aan Stichting Muziekcentrum De Bosuil als cofinanciering voor door De 
Bosuil ontvangen gelden van Fonds Podiumkunsten; 

3. Hiervan een bedrag van maximaal € 75.000,- beschikbaar te stellen voor subsidie 
over 2021 aan Stichting Munttheater als cofinanciering voor de provinciale 
ondersteuning; 

4. Hiervan een bedrag  van maximaal € 100.000,- beschikbaar te stellen voor 
subsidie over 2020 aan Stichting RICK; 

5. Het college opdragen de beslispunten onder 1 tot en met 4 behorende 
subsidiebesluiten te nemen ten laste van de ontvangen compensatiegelden 
algemene uitkering van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de 
compensatiegelden ontvangen via de provincie Limburg. 

6. Het restant van de compensatiegelden (€ 172.039,-) te reserveren voor nog uit de 
Coronacrisis voortkomende ondersteuningsvragen vanuit de lokale culturele 
voorzieningen, onder voorbehoud van instemming van de raad met het 
overhevelingsvoorstel zoals opgenomen in de slotwijziging 2020. 

 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 december 2020. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink – Schuitema 

 


