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Op 25 januari 2021 ontvingen wij vragen van de CDA fractie over het steunpakket voor de culturele sector 
op basis van artikel 40 Reglement van Orde. Hieronder treft u de gestelde vraag of vragen aan, met het 
daarbij behorende antwoord: 
 
In het eerste steunpakket voor de culturele sector zat €48,5 miljoen voor het overeind houden van de 
lokale infrastructuur. In het tweede steunpakket kwam daar nog eens €150 miljoen bij. Bovendien zat 
in de compensatie voor medeoverheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken eerst €60 miljoen 
en later nog eens €68 miljoen specifiek bedoeld voor cultuur. In totaal wordt er dus €326,5 miljoen 
verdeeld over gemeenten en provincies voor het ondersteunen van de lokale culturele sector die te 
lijden heeft gehad onder de coronamaatregelen. Wij hebben hierover de volgende vragen.  
1. Welk precies bedrag uit deze totaalsom van €362,5 miljoen heeft de gemeente Goirle ontvangen? In 

het bijzonder: welk precies bedrag heeft de gemeente Goirle ontvangen uit de €150 miljoen van het 
tweede steunpakket voor de culturele sector, bedoeld voor het ondersteunen van de lokale 
culturele infrastructuur?  

De gemeente Goirle heeft onderstaande middelen ontvangen: 
Eerste steunpakket: 
€ 64.737 voor lokale culturele voorzieningen tot 1 juni. Dit pakket komt uit de € 60 miljoen die gemeenten 
gezamenlijk hebben gekregen voor de lokale culturele voorzieningen / junibrief.  
 
€ 63.314 voor lokale culturele voorzieningen na 1 juni. Dit pakket komt uit de € 60 miljoen die gemeenten 
nogmaals hebben gekregen voor de lokale culturele voorzieningen / septembercirculaire. 
 
€ 16.770 voor buurt- en dorpshuizen. Dit pakket komt ook uit de septembercirculaire.  
 
Totaal: € 144.821 
 
Tweede steunpakket: 
€ 159.018 voor lokale culturele voorzieningen 2021. Dit pakket komt uit de decembercirculaire van in 
totaal € 149,7 miljoen.  
 
Deze middelen worden beschikbaar gesteld via een decentralisatie-uitkering in de decembercirculaire 
2020. Middelen zijn bedoeld voor culturele instellingen die ondersteund worden door gemeenten en door 



 

 
Bladnummer Datum 

2 9 maart 2021 

 

 

de coronacrisis in de problemen komen doordat activiteiten niet door kunnen gaan en eigen inkomsten 
dalen. Met deze extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om deze belangrijke instellingen te 
ondersteunen en zo de lokale culturele infrastructuur in stand te houden. De verdeling van middelen 
vindt plaats naar rato van de uitgaven 2019 aan cultuur. Daarmee is het bedrag dat gemeenten krijgen 
gerelateerd aan de aanwezigheid van culturele infrastructuur die door gemeenten wordt ondersteund.  
 
2. Heeft het college al bedacht hoe zij de middelen uit deze steunpakketten gaat besteden? Zo ja, 

waaraan? Zo nee, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren?  
Het eerste steunpakket is reeds verdeeld. Uw raad heeft het eerste steunpakket geoormerkt voor cultuur. 
De eerste € 64.737 met de 2e bestuursrapportage 2020, de € 64.314 en € 16.770 met de 
septembercirculaire. Daarna heeft het college op 22 december 2020 besloten over een verdeling van de 
middelen van het eerste steunpakket. Instellingen zijn hiervan op de hoogte gebracht en uitbetaling heeft 
reeds plaatsgevonden.  
 
De verdeling is als volgt:  
Kwijtschelding huur 
SCCG       €  21.663,00 
SCAR            13.544,00 
SCAG            63.166,00 
Heemkundige kring          17.808,00 
Gilde St. Mauritius                523,00 
 
Vergoeding kosten 
Factorium             8.700,00 
Bibliotheek           17.833,00 
 
Totaal       € 143.237,00 
 
Kwijtschelding huur: er is sprake van een kwijtschelding van 4 kwartalen: drie kwartalen 2020 en het 
eerste kwartaal 2021 (ten tijde van dit besluit was de omvang van een tweede steunpakket nog niet 
bekend). Een groot deel van 2020 en nu al 2021 zijn SCCG, SCAR en SCAG gesloten geweest. In de 
periode dat zij wel open waren, hebben ze te maken gehad met beperkingen en veel minder 
bezoekers. Zij zijn daardoor forse inkomsten misgelopen. Hun reserves zijn niet zodanig ruim dat zij 
dit daaruit kunnen compenseren. Het zijn instellingen die van grote waarde zijn voor het sociale en 
culturele leven in Goirle. Voor onze inwoners is het van belang dat zij zodra dit weer mag, hun 
gewone aanbod van voorzieningen kunnen bieden zonder bijvoorbeeld drastische prijsverhogingen 
voor huurders.  
 
Vergoeding kosten Factorium en bibliotheek: Factorium heeft minder inkomsten gehad terwijl ze wel 
contractuele verplichtingen richting docenten had. Factorium heeft deze kosten onderbouwd en bij 
de gemeente een compensatieverzoek gedaan. Hetzelfde geldt voor de Bibliotheek, ook daarvan 
heeft de gemeente een verzoek tot compensatie van de kosten ontvangen. Het gaat in beide 
gevallen om kosten waarvoor de rijksbijdrage bedoeld is.  
 
Het tweede steunpakket is nog niet verdeeld. Dit bedrag wordt opgenomen in het raadsvoorstel 
‘vaststelling van de jaarrekening 2020’ op 13 juli 2021. Over de exacte invulling moet het college nog een 
besluit nemen.  
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3. Is het college het met de CDA-fractie eens dat de cultuureducatie en -participatie ook hard 

getroffen is door de coronacrisis? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen voor deze 
specifieke sector?  

Ja. Hier zijn geen specifieke maatregelen voor getroffen. De subsidie aan Factorium voor Cultuureducatie 
met Kwaliteit ten behoeve van culturele ontwikkeling van kinderen op basisscholen heeft in 2020 en 2021 
gewoon doorgang gevonden. Voor cultuurparticipatie is bovenstaande compensatie uitgekeerd.  
 
4. Is het college het met de CDA-fractie eens dat deelname aan cultuur voor kwetsbare groepen 

moeilijker is geworden als gevolg van de coronacrisis en dat dit onwenselijk is voor de 
kansengelijkheid en het welzijn van onze inwoners? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er 
getroffen om ervoor te zorgen dat deze doelgroep in aanraking blijft komen met cultuur?  

Het is ons onduidelijk om welke kwetsbare groepen het hier gaat. Op dit moment worden alle groepen 
getroffen door de coronacrisis. Het is op dit moment voor iedereen onmogelijk om naar een concert of 
museum te gaan. Als het gaat om fysiek kwetsbare groepen, worden zij als eerste gevaccineerd. Er zijn nu 
geen specifieke maatregelen getroffen voor bepaalde doelgroepen.  
 
5.  Is het college het met de CDA-fractie eens dat cultuureducatie een essentieel onderdeel is van het 
onderwijs? Zo ja, welke acties heeft u ondernomen richting scholen om hen te helpen om culturele 
activiteiten en lessen doorgang te kunnen laten vinden? Heeft u scholen daarbij geholpen bij het 
aanvragen van de rijksmiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden? 

- Ja. 
- Er is geen actie ondernomen richting scholen. De scholen zijn tijdens de openstelling 

doorgegaan met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit.  
- Zie het antwoord bij vraag 2 vragen PvdA inzake cultuureducatie. 
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