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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  

Beschikbaar gestelde gelden zijn geoormerkt? 

Antwoord 1  
De beschikbaar gestelde gelden zijn door uw raad geoormerkt voor cultuur bij de 
overheveling behandeling raadsvoorstel december 2020 (DJ-1169425) en bij de 

behandeling van de begroting 2022. 
 
Vraag 2  

Alle bedragen zijn aan grotere initiatieven + het Rick toegekend. Is hierom gevraagd of 

heeft het college de verdeling zelf bepaald? 

Antwoord 2 
De voorgestelde aanpak is op basis van afstemming met culturele verenigingen, 
organisaties en individuele makers. 
 

De subsidieregelingen zoals voorgesteld bieden alle spelers binnen de culturele sector de 
kans om een subsidie aan te vragen voor een project of activiteit. Van individuele makers 
tot amateurkunstverenigingen, samenwerkingsverbanden en instellingen. Dus niet alleen 
de culturele instellingen die wij onder professionele instellingen verstaan.  
 
Vraag 3 

Het Rick heeft een regionale functie. Is bekend of de andere gemeenten ook 

compensatiegelden ontvangen en wat is hun bijdrage aan het Rick? 

 
 



Antwoord 3 
Alle gemeenten in Nederland hebben van het Rijk compensatiemiddelen ontvangen voor 
behoud van de lokale culturele infrastructuur. Zie ook de toelichting onder argument 1 
op pagina 3 van het raadsvoorstel. 
 

De reservepositie van de deelgemeenten waar RICK actief is (Cranendonck, Nederweert 
en Weert) wordt in de financiële verslaglegging van RICK apart inzichtelijk gemaakt. De 
algemene reservepositie van RICK met betrekking tot de gemeente Weert heeft te lijden 
gehad door de coronacrisis. Als gemeente Weert vinden wij het belangrijk dat onze 
instellingen een reële reservepositie hebben. De inzet van de compensatiemiddelen 
draagt hier aan bij.  
 

De gemeente Nederweert heeft ook bijgedragen aan het weer op peil brengen van de 
reservepositie van het RICK voor gemeente Nederweert. De reservepositie van RICK voor 
gemeente Cranendonck was niet in gevaar.   
 
Vraag 4 

Hebben zich meer verenigingen gemeld en is hier een overzicht van? 

Antwoord 4  
Nee, er hebben zich niet meer verenigingen gemeld bij de gemeente Weert dan in de 
bijlage inzichtelijk gemaakt is.  
 

Vraag 5 

Bij de bezuinigingsronde is door de grotere instellingen aangegeven dat zij zelf zouden 

zorgen voor de coördinatie binnen de 4 professionele organisaties. Waarom stellen we nu 

dan een coördinator aan die € 235.000,- kost. Dit is erg veel geld waar binnen de 

culturele instellingen andere dingen van gerealiseerd kunnen worden. 

Antwoord 5  
De coronacrisis heeft veel gevraagd van de professionele culturele instellingen. De focus 
ligt vooral op het behouden van menskracht en investeren in tijd om zowel aanbod te 
genereren als het consumentenvertrouwen weer terug te winnen.  

 
Juist nu is er behoefte aan het leggen van verbindingen met andere organisaties, 

(nieuwe) makers en het verenigingsleven. Eén van de ideeën die de culturele instellingen 
hebben aangedragen om dit te bereiken is het creëren van de functie cultuurcoördinator. 
Deze kan zowel de vier professionele instellingen als alle andere spelers binnen het 
culturele werkveld helpen weer op het niveau van voor de coronacrisis te komen. 

 
Vraag 6 

Waar wordt het geld voor de makersimpuls aan besteed? 

Antwoord 6  

In de periode 2022-2024 wordt tien makers met een subsidieregeling de kans geboden 
de opgelopen achterstand door corona in te halen en te investeren in de eigen 
professionele ontwikkeling. Dat gebeurt door het uitvoeren van een eigen project of 
activiteiten en door het volgen van of het meedoen aan een begeleidings- en 
professionaliseringstraject.   
 
 

 

 
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.  
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Met vriendelijke groet,  
 
 

 
H. Jansen 
Afdelingshoofd OCSW 
 
 

 
 


