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Weert, 20 september 2022  

  

  

Onderwerp : Antwoord brief Schriftelijke vragen commissie S&I 

  

Beste heer/mevrouw, 

 
Op 18 september 2022 stuurde u een mail met schriftelijke vragen Commissie S&I 
inzake het voorstel compensatiemiddelen lokale culturele infrastructuur. Via deze brief 
ontvangt u antwoord op uw vragen.  
 
Vraag 1  
Kunt u kort aangeven wat u bedoelt met de lokale culturele infrastructuur? 

 
Antwoord 1 

Onder de lokale culturele infrastructuur verstaan we het totale landschap van culturele 

spelers in Weert. Hierbij rekenen wij zowel de professionele cultuuraanbieders en – 

beoefenaars, dat kunnen organisaties maar ook individuen zijn, als verenigingen en 

organisaties uit de amateurkunstensector.  

Vraag 2  
Hoe is het bedrag van 1 miljoen opgebouwd. Anders gezegd welke resterende middelen 

betreft het? 
 
Antwoord 2 
De € 1.000.356,- is opgebouwd uit middelen die de gemeente Weert ontvangen heeft van 
het Rijk via de circulaires in 2021 en 2022.  
 
In het raadsvoorstel op pagina 8 is in twee tabellen inzichtelijk gemaakt welke middelen 

de gemeente Weert heeft ontvangen van het Rijk, welk deel van de middelen al besteed 
is middels het raadsbesluit in december 2020 en in de tweede tabel hoe voorgesteld wordt 
het totale resterende bedrag in te zetten. 
 
Vraag 3 
Wat is het verschil tussen lokale cultuur en lokale culturele infrastructuur?  

 

 
 



Antwoord 3 
Met lokale culturele infrastructuur bedoelen we het totale landschap van culturele spelers 
zoals omschreven bij antwoord 1.  
Lokale cultuur is een veel abstracter begrip, dat heeft te maken met de eigenheid van 
een plek gecreëerd door de inwoners, en gaat over wat een samenleving voortbrengt en 

van generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat kan zowel materieel als immaterieel 
zijn. 
 
Vraag 4 
Er zijn compensatiemiddelen beschikbaar gesteld door de overheid. Wat als dat niet was 
geweest? Welke projecten had u dan uitgevoerd? 
 

Antwoord 4 
Dan hadden de projecten uit het voorstel niet uitgevoerd kunnen worden.  
 
Vraag 5 
Moet dit geld aan de lokale culturele infrastructuur worden uitgegeven of kunt u het ook 

anders besteden? 

 
Antwoord 5 
Het is aan gemeenten om zelf te bepalen waar de middelen voor ingezet worden. Het 
ministerie van OCW vertrouwt erop dat gemeenten deze middelen conform de oproep 
van de minister inzetten voor behoud van de lokale culturele infrastructuur. Uw raad 
heeft besloten in de raadsvergadering van december 2020 (DJ-1169425) en in de 
begrotingsbehandeling van 2022 de middelen te oormerken voor cultuur.  

 
 
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op Angeline Maas of Madelon Mooren, 
beleidsadviseurs Cultuur, via (0495) 575 451 of a.maas@weert.nl en 
m.mooren@weert.nl.  
 
 

Met vriendelijke groet,  
 

 
 
H. Jansen 
Afdelingshoofd OCSW 
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