SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
INDIENING
Steller vragen: Thera van der Heijden (GroenLinks)
Datum: 5 februari 2021
Onderwerp: Tweede steunpakket cultuur
Wijze van beantwoording:
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:

VRAAG

In het tweede steunpakket cultuur gaat in 2021 €150 miljoen naar gemeenten t.b.v. de lokale
infrastructuur cultuur. In de bijlage van deze financiële regeling lezen we dat Heemstede kan rekenen
op €115.573.
1. Heeft onze gemeente reeds de toegezegde €115.573 ontvangen?
Ja, het bedrag van € 115.537 is ontvangen.
2. Wordt dit niet geoormerkte geld in onze gemeente wel voor uitsluitend de culturele sector
bestemd? (Engelshoven heeft gezegd dat het geld lumpsum is en dus ook voor andere doeleinden
kan worden aangewend. )
In principe wordt het bedrag geoormerkt voor de culturele sector. Mocht blijken dat niet al het geld
nodig is voor cultuur, dan wordt het restant gestort in de reserve Corona om andere noden in de
samenleving te kunnen ledigen.
3. Is al bekend hoe het bedrag zal worden besteed?
Een groot deel van het budget wordt ingezet voor het realiseren van een digitale platform. Dit
platform heeft tot doel om voorstellingen, tentoonstellingen en andere culturele activiteiten digitaal
te kunnen ontsluiten. Tevens zal een deel ingezet worden voor een street-artproject. Daarnaast dient
rekening gehouden te worden met onvoorziene omstandigheden waarmee de Heemsteedse
culturele sector tijdens de coronacrisis, maar ook na de coronacrisis nog mee te maken krijgen.
4. Op welke wijze worden Heemsteedse betrokkenen op de hoogte gesteld?
Met verschillende partijen (o.a. Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, Stichting Podia
Heemstede, Stichting Hart en Bibliotheek Zuid-Kennemerland) uit de culturele sector is reeds
gesproken over het realiseren van een digitaal platform. De wens is een digitaal platform voor en
door de Heemsteedse culturele sector/inwoners. Tevens is gevraagd welke (financiële) middelen
nodig zijn om de coronacrisis door te komen. Voor het street-artproject wordt contact gezocht met
lokale kunstenaars. Afgesproken is om met deze partijen over de invulling van het steunpakket
cultuur in gesprek te blijven.
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