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Weert, 27 september 2022  

  

  

Onderwerp : Antwoord brief Schriftelijke vragen commissie S&I 

  

Beste heer/mevrouw, 

 
Op 21 september 2022 stuurde u een mail met schriftelijke vragen naar aanleiding van 
de Commissie S&I op 20 september inzake het voorstel compensatiemiddelen lokale 
culturele infrastructuur. Via deze brief ontvangt u antwoord op uw vragen.  
 
Vraag 1 Is de € 245.000,00 cultuurcoördinator alleen bedoeld voor het invullen van deze 
formatie plaats of welke kosten zitten daar nog meer in? Graag specificatie.  

 
Antwoord 1  
Het betreft maximaal € 235.000,- voor een door het college te verlenen subsidie aan één 
van de professionele culturele instellingen voor de periode 2022 t/m 2024. Het is de 
bedoeling dat één van deze instellingen uitvoering gaat geven aan het 

cultuurcoördinatorschap cq. een cultuurcoördinator aanstelt. Het betreft dus geen 
formatieplek binnen de gemeente Weert. 

 
De subsidie is bedoeld voor de komende twee jaar. De personeelskosten én de 
uitvoeringskosten die met dit cultuurcoördinatorschap gepaard gaan moeten bekostigd 
worden uit de subsidie. Wat betreft de uitvoeringskosten kan er gedacht worden aan het 
organiseren van bijeenkomsten met spelers uit de cultuursector, communicatiekosten 
zodat de spelers uit het veld weten hoe ze deze persoon kunnen bereiken en 

bijvoorbeeld materiaalkosten zoals het inrichten en onderhouden van een werkplek.  
 
Vraag 2  
Wat moeten wij ons voorstellen bij "makers" die mogelijk aanspraak kunnen maken op 
een subsidie van € 10.000,00? Graag voorbeelden.  
 
Antwoord 2  

Onder makers verstaan we actieve professionele uitvoerders van kunst en cultuur (film, 
architectuur, toneel, literatuur, muziek, dans etc.) werkend in de gemeente Weert, die 

zichzelf door beoefening van zijn of haar vak primair in het levensonderhoud kan of wil 
gaan voorzien. Dat kunnen bijvoorbeeld professionele muzikanten, artiesten of beeldend 
kunstenaars zijn.  
 



 
Vraag 3 Stimulering nieuwe initiatieven wat bedoelt u daar concreet mee?  
 
Antwoord 3 
Het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis gaat verder dan alleen het 

compenseren van misgelopen inkomsten. Via de nog vast te stellen subsidieregeling 
Stimulering nieuwe initiatieven, kunnen activiteiten en projecten gesubsidieerd worden 
die bijdragen aan het weer op niveau brengen van de cultuursector zoals dit voor de 
coronacrisis was. Het is aan organisaties, instellingen en verenigingen uit de 
cultuursector om projecten en activiteiten te ontwikkelen die hier aan bijdragen. Enkele 
voorbeelden van activiteiten die door (mede-)financiering vanuit de regeling 
gesubsidieerd kunnen worden staan benoemd op pagina 3 van bijlage 1 

(Uitvoeringsprogramma Impulssector Cultuursector 2022) bij het raadsvoorstel. 
 

Vraag 4 De subsidieregeling amateurkunstensector waar moeten we dan aan denken?  
 
Antwoord 4 

De subsidieregeling stelt aanvragers binnen de amateurkunsten (in de praktijk zijn dat 

met name culturele verenigingen) in staat een vernieuwend initiatief of een nieuwe 
ontwikkeling in gang te zetten, aanvullend op de reguliere activiteiten zoals repetities en 
uitvoeringen. Verenigingen worden in staat gesteld om zo problematiek die naar 
aanleiding van de coronamaatregelen in een hoog tempo ontwikkeld is aan te pakken. 
Met uiteindelijk als doel om het rijke culturele verenigingsleven voor Weert te behouden.  
 
De subsidie is bedoeld als een investering om structurele veranderingen in gang te 

zetten. De toekomstbestendigheid van de verenigingen wordt zo vergroot en de spelers 
worden veerkrachtiger om zo in te spelen op veranderingen. Er worden projecten 
mogelijk gemaakt waarmee het artistieke en het zakelijke succes van organisaties wordt 
vergroot. Denk daarbij activiteiten of projecten die bijdragen aan samenwerking tussen 
de vereniging en een nieuwe partij, het aantrekken van een nieuwe doelgroep om zo 
nieuwe leden te werven of projecten die bijdragen aan de herontwikkeling van de visie 
van de organisatie/vereniging.  

 
Vraag 5 Kunnen verenigingen (sport/muziek) ook subsidie aanvragen? 

 
Antwoord 5 
Enkel culturele verenigingen kunnen een subsidie aanvragen binnen de nog vast te 
stellen regeling voor de Amateurkunstensector (beslispunt 4.a. in het raadsvoorstel) of 

bij de nog vast te stellen regeling Stimulering Nieuwe Initiatieven (beslispunt 4.e in het 
raadsvoorstel). Dat mag binnen alle culturele disciplines waarin men actief is, denk 
daarbij aan bijvoorbeeld muziekverenigingen zoals harmonieën en fanfares maar ook aan 
toneel-, erfgoed-, dansverenigingen en schutterijen. 
 
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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