
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? 
2. Wat kost het om dit digitale platform op te richten en te onderhouden? 
3. Wie worden er bereikt met het street-artproject? 
4. Hoeveel artiesten, kunstenaars, etc hebben baat bij deze besteding van de middelen 

door de wethouder? 
 
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? 
6. Hoe kan dit platform bijdragen aan hun activiteiten? 
7. Op welke manier draagt dit digitale platform bij aan het ondersteunen van onze 

culturele infrastructuur? 
 
Inmiddels heeft de HVHB gereageerd n.a.v. de antwoorden, die de wethouder heeft gegeven 
in de commissie samenleving. 

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? 


