
 
 

 
 

Groningen, 5 maart 2021 

 

Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders gemeente Groningen 

 

Betreft : Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO inzake sociaal steun pakket cultuur 

 

 

Geacht College, 

 

De coronacrisis raakt ons allemaal. Persoonlijk, maar ook financieel. Ondernemers hebben het 

ongelooflijk zwaar. Voor winkeliers, maar ook voor de horeca is dd situatie inmiddels schrijnend. Dat 

horecaondernemers niet meer weten hoe ze hun hoofd boven water moeten houden omdat ze niet of 

onvoldoende gecompenseerd worden. Veel persoonlijk leed waarover de fractie van de PVV grote zorg 

heeft. In het RTL- debat van afgelopen zondag zagen we ook hoe een horeca echtpaar rake woorden 

sprak tegen minister Hoekstra. Het gebrek aan compensatie zette ons aan het denken. In het 

raadsvoorstel van 9 februari jl. lazen we dat er een sociaal steunpakket cultuur beschikbaar wordt gesteld 

via het gemeentefonds vanuit het Rijk voor een totaalbedrag van maar liefst € 3.600.000,- Hiervan gaat 

2.390.000 naar SPOT, Forum, Groninger Museum, Vera en Simplon, € 250.000 naar de Regeling Lokale 

Instellingen Sociaal Steunpakket Cultuur, € 200.000 naar Opdrachtenbudget Kunst in de openbare ruimte, 

€100.000 voor Opdrachtenbudget Creatieve ZZP’ers, €200.000 voor ondersteuning van de amateurkunst 

en €710.000 aan het college voor Noodfonds Culturele Ondernemers. 

 

Dit roept bij ons de volgende vragen op: 

1. Ben u ervan op de hoogte dat horecaondernemers onvoldoende worden gecompenseerd? En dat deze 

sector nagenoeg op omvallen staat? 

2. Bent u het met de fractie van de PVV eens dat er voor deze sector ook een dekkend steunpakket moet 

komen? En zo nee, waarom niet?                        

3. Is het bedrag dat nu wordt toegekend aan bv het Groninger Forum en het Groninger Museum dekkend 

waar het de gemiste opbrengsten uit bezoekersaantallen betreft of krijgen het Groninger Forum en het 

Groninger Museum nu meer binnen aan inkomsten dan normaal? In het laatste geval zou verliesgevende 

bedrijfsvoering worden beloond.  

4. Ben u het met de fractie van de PVV eens dat als de cultuursector overeind wordt gehouden met een 

paar miljoen euro en de horeca straks veel faillissementen kent, dit een erg slecht signaal is en neigt naar 

partijpolitieke willekeur? En zo nee, waarom niet? 



 
 

 
5. Wat is de afweging geweest om de culturele sector wel te steunen en sectoren zoals de horeca en 

detailhandel niet? 

6. Een vraag betreffende de hoogte van het bedrag aan steun. Wat is de afweging en de onderbouwing 

om voor 3,6 miljoen aan financiële steun vrij te maken? Graag een onderbouwde toelichting. 

7. Zijn er culturele instellingen die financieel in de problemen zitten door de coronacrisis ondanks deze 

steun? Zo ja, welke instellingen zijn dit? Graag een overzicht.  

8. De provincie Groningen en het Rijk verstrekken ook financiële ondersteuning via andere regelingen aan 

culturele instellingen. Is er sprake van overlap en wordt dit ook in de gaten gehouden? Zo ja, voor welke 

instellingen geldt dit? Zo nee, waarom niet?  

9. Wat gaat de gemeente Groningen aan actie ondernemen om de horecaondernemers financieel 

overeind te houden? 

In afwachting van uw reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ton van Kesteren – fractievoorzitter 

Partij Voor de Vrijheid (PVV) 


