
CDA vragen tweede steunpakket cultuur

De culturele en creatieve sector wordt nog steeds bovengemiddeld geraakt door de 
coronacrisis. Daarom heeft het kabinet besloten een tweede steunpakket beschikbaar te 
stellen voor deze sector. Voor gemeenten is € 150 miljoen beschikbaar om de cruciale lokale 
culturele infrastructuur te ondersteunen. Voor Heemstede betekent dit een bedrag van € 
115.573.

Gemeenten hebben de taak te ondersteunen in de lokale en regionale infrastructuur van 
podia, gezelschappen, bibliotheken, musea etc. Met deze extra middelen worden 
gemeenten in staat gesteld om belangrijke instellingen te ondersteunen en zo de lokale 
culturele infrastructuur in stand te houden.
Gemeenten weten zelf welke culturele instellingen ondersteund moeten worden en weten 
dus ook waar deze middelen ingezet moeten worden. Over de besteding hoeft geen 
verantwoording aan het Rijk afgelegd te worden.

Voorstel van de wethouder is om een deel van het pakket aan te wenden om een digitaal 
platform te realiseren dat tot doel heeft voorstellingen, tentoonstellingen en andere 
culturele activiteiten te kunnen ontsluiten. Een ander deel wordt ingezet voor een street-
artproject.

1. Hoe is de verdeling van de middelen over de twee voorgestelde projecten?
Omdat we nog volop in gesprek zijn met verschillende partijen is het moeilijk om nu 
een verdeling van de middelen te maken.

2. Wat kost het om dit digitale platform op te richten en te onderhouden?
De exacte kosten zijn pas bekend na afronding van de gesprekken die op dit moment 
nog met verschillende partijen worden gevoerd. 

3. Wie worden er bereikt met het street-artproject?
Het Street-artproject (Community-art) is als een van de voorbeelden genoemd, maar 
dient nog nader uitgewerkt te worden. Bij een community-art project gaan, mensen 
onder leiding van kunstenaars, creatief aan de slag. De doelstellingen van zo’n 
project zijn zowel sociaal (bijv. verbinding aangaan in een wijk) als artistiek. Hierbij 
zijn de artistieke aspecten leidend.  Het streven is om hier zoveel mogelijk 
Heemsteedse Kunstenaars bij te betrekken. Daarvoor zal een uitnodiging gaan naar 
de Stichting Kunstbeurs Heemstede, die een groot bereik heeft onder de 
Heemsteedse kunstenaars.  

4. Hoeveel artiesten, kunstenaars, etc hebben baat bij deze besteding van de middelen 
door de wethouder?
Exacte aantallen is niet te geven. Maar het streven is dat de komende jaren zowel de 
Heemsteedse kunstenaars als artiesten zoveel mogelijk bereikt kunnen worden. 

In de commissie samenleving van 9 maart heeft de wethouder op vragen geantwoord dat 
met een aantal partijen, HVHB, bibliotheek, podia Heemstede en Stichting Hart, is 
gesproken, over het digitale platform.

5. Hoe breed wordt dit voorstel gedragen door deze partijen?
Met verschillende stakeholders is hier in meer of minder mate al over gesproken. 
Daarnaast is het een langgekoesterde wens van een aantal stakeholders om een 



digitale gezamenlijke agenda te ontwikkelen. Dit bleek destijds technisch niet 
haalbaar. De stakeholders zullen de komende periode nader bevraagd worden en 
wordt ruimte geboden om (naast het digitale platform) andere ideeën op te halen en 
samen verder uit te werken.

6. Hoe kan dit platform bijdragen aan hun activiteiten?
Onderdeel van het platform is o.a. een uitkalender, waarop de partijen hun 
activiteiten kunnen plaatsen. Daarnaast zal de mogelijkheid gerealiseerd worden om 
filmpje van de activiteiten op de site te zetten of te streamen.   

7. Op welke manier draagt dit digitale platform bij aan het ondersteunen van onze 
culturele infrastructuur?
Door het gebruiken van een uitagenda en de mogelijkheid van het plaatsen en 
streamen van filmpjes kunnen de stakeholders o.a. hun aanbod en naamsbekendheid 
vergroten, leden te werven en te behouden of vrijwilligers te interesseren.   

Inmiddels heeft de HVHB gereageerd n.a.v. de antwoorden, die de wethouder heeft gegeven 
in de commissie samenleving. In de raadsvergadering van 25 maart jl. is op onderstaande 
vragen reeds door de wethouder antwoord gegeven.  

8. Hoe verklaart de wethouder de reactie van de historische vereniging? 
9. Vindt er nu nog overleg plaats met de HVHB over de besteding van het steunpakket?

10. Op welk moment wordt de beslissing genomen dat het overschot van dit steunpakket 
naar de reserve Corona wordt overgemaakt?


