
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Wijzigingen Steunpakket COVID-19 Cultuur 2020    

Steller/telnr.  S. H. Hoexum/ 5677    Bijlagen 0 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim     

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  De Rook  Raadscommissie    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand  12    Jaar     2020 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 
I. een budget van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor SPOT als extra cofinanciering voor de landelijke 

Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 en dit te dekken uit de landelijke 

bijdrage aan cultuur uit het Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden opgenomen in de begroting 2020; 

II. een budget van € 500.000,- beschikbaar te stellen voor SPOT ter compensatie van schade voortkomend uit de 

coronamaatregelen en dit te dekken uit de specifiek hiervoor ontvangen bijdrage van € 500.000,- vanuit de 

landelijke Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19;  

III. de bijdrage van € 307.000,- van de Provincie Groningen aan het Steunpakket COVID-19 Cultuur voor het 

Groninger Museum terug te storten in de AR;  

IV. de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau overeenkomstig te wijzigen. 

 

 

 
Samenvatting     

Op 1 juli heeft uw raad het Steunpakket COVID-19 Cultuur vastgesteld om culturele instellingen te ondersteunen 

corona-schade op te vangen. Met dit pakket hebben we vitale culturele instellingen extra subsidie verleend, waardoor 

het voor hen mogelijk werd om ook landelijke subsidie aan te vragen. Met dit raadsvoorstel stellen we voor wijzigingen 

in dit pakket door te voeren. Onderdeel van het pakket was een budget van € 400.000,- voor SPOT als onderdeel van de 

gemeentelijke organisatie. We stellen voor dit budget op te hogen naar € 500.000,- vanwege een groter verwacht tekort 

bij SPOT. Daarnaast brengen we de ontvangen rijksbijdrage van € 500.000,- voor SPOT ter compensatie van schade 

voortkomend uit de coronamaatregelen ter begroting. Ten slotte stellen we voor de bijdrage van de provincie aan het 

steunpakket voor het Groninger Museum terug te storten in de AR conform het uitgangspunt in het eerdere 

raadsvoorstel. 

B&W-besluit d.d.: 3 november 2020 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

Estdal1g
Notitie
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Aanleiding en doel    

Op 1 juli heeft uw raad het Steunpakket COVID-19 Cultuur vastgesteld. Met dit pakket hebben we vitale culturele 

instellingen extra subsidie verleend, waardoor het voor hen mogelijk werd om een beroep te doen op de middelen uit het 

steunpakket voor de regionale infrastructuur van het ministerie van OCW. De subsidiebedragen hebben we berekend op 

basis van de toen bekende tekorten van de instellingen en de subsidieplafonds van de betreffende regeling. Met de 

kennis van nu willen we enkele wijzigingen doorvoeren. Deze wijzigingen zijn nodig om enerzijds maximale landelijke 

cofinanciering te realiseren voor SPOT en anderzijds de begroting 2020 te wijzigen conform het steunpakket. 

 
Kader     

Steunpakket COVID-19 Cultuur (kenmerk 278405-2020), vastgesteld door uw raad op 1 juli 2020.  

 
Argumenten en afwegingen     

Het Steunpakket COVID-19 Cultuur voor 2020 willen we op twee punten wijzigen. Onderdeel van het gemeentelijke 

steunpakket voor vitale infrastructuur was ten eerste een budget van € 400.000,- voor SPOT. In juli werd het verwachtte 

tekort van SPOT nog op € 800.000, - geschat. Door meerdere oorzaken schatten we het tekort van SPOT voor 2020 nu 

hoger in, op € 1 miljoen. Door een hogere cofinanciering te verstrekken, kan SPOT bij het Rijk hetzelfde bedrag extra 

aanvragen. SPOT heeft vooruitlopend op de besluitvorming reeds een aanvraag voor € 500.000,- ingediend bij het 

landelijke Fonds Podiumkunsten, met als ontbindende voorwaarde de te realiseren gemeentelijke cofinanciering. We 

moeten het definitieve vastgestelde cofinancieringsbedrag dit jaar aan het FPK communiceren.  

 

De coronacrisis zorgt voor veel onzekerheid voor SPOT. De landelijke richtlijnen voor verantwoord theaterbezoek 

worden steeds aangepast. Een aantal factoren leidt tot een hoger tekort. Ten eerste viel de verkoop van de 

zomerprogrammering lager uit dan verwacht. Het lijkt er op dat het publiek huiverig is om het theater te bezoeken, 

hoewel dit geheel binnen de richtlijnen kan. Ten tweede waren er minder inkomsten uit servicekosten voor het nieuwe 

theaterseizoen. Normaal gesproken boekt een deel van het publiek in de zomer al kaarten voor het hele seizoen. Dit valt 

nu weg. Ten slotte kosten theaterproducties meer dan geraamd was. Landelijk zijn afspraken gemaakt tussen podia en 

vrije (commerciële) theaterproducenten. Deze afspraken zijn bindend en vallen deels in het nadeel van podia uit. SPOT 

heeft de programmering voor het seizoen 2020/2021 in de Oosterpoort en Stadsschouwburg aangepast met de kennis die 

nu beschikbaar is. We vragen SPOT in 2020 en 2021 om  ruimte te bieden aan regionale culturele producenten die hun 

aanbod coronaproof willen aanbieden.  

 

Ten tweede is er nog een begrotingwijziging nodig voor het steunpakket. Wij hebben omwille van efficiëntie als 

gemeente de provinciale bijdrage voor het Groninger Museum voorgeschoten uit de AR. Deze bijdrage terugstorten in 

de AR vraagt om een begrotingswijziging.   

 

Daarnaast hebben we zorgen over de gehele culturele sector in Groningen. De culturele sector is één van de zwaarst 

getroffen sectoren, ook in Groningen. Voor een aantal grote instellingen zoals SPOT, Forum en het Groninger Museum 

zijn wij als gemeente in grote mate mede-verantwoordelijk de schade op te vangen, en dit hebben we in 2020 gedaan 

met landelijke cofinanciering. Voor kleinere instellingen hebben we ondersteuning geboden met de Tijdelijke Regeling 

COVID-19 Cultuur, voor in totaal € 250.000. Met het huidige steunpakket kunnen we vanuit onze gemeentelijke 

verantwoordelijkheid de betreffende instellingen in voldoende mate ondersteunen, maar in 2021 verwachten we met een 

nieuw voorstel te moeten komen.  

 

De huidige tweede coronagolf en de routekaart van het kabinet leiden ertoe dat alle culturele instellingen en 

ondernemers aanzienlijke, zo niet grotere verliezen blijven lijden. Ze kunnen in 2021 ook geen reguliere eerste maanden 

draaien, zoals in 2020 nog het geval was. In 2020 resteert nog € 1,135 miljoen van de voor cultuur beschikbaar gestelde 

middelen in het gemeentefonds uit het landelijke Compensatiepakket Coronacrisis Medeoverheden. Het Rijk vraagt ons 

dit budget in te zetten om schade in de sector op te vangen. Ook als gemeente zien we dat culturele instellingen schade 

blijven ondervinden. We bereiden ons voor op een nieuw steunpakket in 2021, waarin we het restant budget 2020 willen 

betrekken. Dit biedt ons de mogelijkheid om delen van de sector te steunen die ook veel schade lijden, maar die we tot 

nu toe als gemeente niet hebben gesteund, zoals culturele ondernemers die actief zijn in broedplaatsen. Hiermee kunnen 

we kapitaalvernietiging in de sector voorkomen.  
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Maatschappelijk draagvlak en participatie     

De wijziging is afgestemd met SPOT. Bij de totstandkoming van een nieuw steunpakket stemmen we af met relevante 

partijen uit de cultuursector. Zie ‘Vervolg’.  
 
Financiële consequenties     

De geschatte eerste extra uitkering voor cultuur in het gemeentefonds in 2020 valt hoger uit (Compensatiepakket 

coronacrisis medeoverheden). Deze was geraamd op € 800.000,-, maar blijkt € 1 miljoen te bedragen. Met de 

septembercirculaire heeft het Rijk het volgende steunpakket aan gemeenten beschikbaar gesteld, waardoor we wederom 

een bedrag van € 1 miljoen voor cultuur ontvangen in het gemeentefonds, zie raadsvoorstel Septembercirculaire 

gemeentefonds 2020 (kenmerk 481757-2020) . Met het verlenen van een extra bijdrage aan SPOT van € 100.000,-  

resteert er in 2020 nog een bedrag van € 1,135 miljoen. We willen dit bedrag behouden voor de schade in de culturele 

sector, en betrekken dit bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020. 

 

Effect op het weerstandsvermogen  

Het zelfstandige effect van het Steunpakket COVID-19 Cultuur in juli 2020 was een onttrekking aan de AR van              

€ 1.125.000,- waarmee de ratio afnam met 1,1 procent punt. Dit effect is gecompenseerd met de aanvulling van de AR 

vanuit de extra middelen voor cultuur ontvangen uit het Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden via het 

gemeentefonds en de provinciale bijdrage van € 307.000,-. Het weerstandsvermogen is hiermee dus weer aangevuld. 

De extra bijdrage van € 100.000,- voor SPOT wordt gedekt uit de ontvangen middelen vanuit het Compensatiepakket 

Coronacrisis Medeoverheden en heeft daarom geen effect op het weerstandsvermogen.  

 

 
 
Overige consequenties     

N.v.t. 
 
Vervolg     

In de eerste helft van 2021 ontvangen we van het rijk ca. 2,5 miljoen euro extra steun voor cultuur vanuit het tweede 

steunpakket. De kamerbrief over de uitwerking hiervan is op het moment van opstellen van dit voorstel nog niet 

verschenen. We weten ook niet hoeveel compensatie we van het Rijk kunnen verwachten over heel 2021, bijvoorbeeld 

uit het derde landelijke steunpakket.  

 

 We zijn in gesprek met instellingen over de subsidieverlening 2021. We hebben meerjarig gesubsidieerde instellingen 

(cultuurnota 2021-2024) gevraagd met een nieuw coronaproof jaarplan 2021 te komen, uiterlijk 1 februari 2021. We 

verwachten de coulancemaatregel om prestatie-eisen te laten vallen te moeten verlengen. We blijven met de minister van 

OCW en het Rijk in gesprek over verdere (aanvullende) tegemoetkomingen voor cultuur en gemeenten. We verwachten 

in 2021 met een nieuw steunpakket te moeten komen.  

Begrotingswijziging 2020

Wijzigingen Steunpakket COVID-19 Cultuur

Betrokken directie(s) Maatschappelijke Ontwikkeling, SPOT Groningen

Naam voorstel Wijzigingen Steunpakket COVID-19 Cultuur

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Exploitatie

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo voor 

res. mut. Toev.res. Onttr. res.

Saldo na 

res. mut. 

06.1 Culturele infrastructuur 06. Cultuur Directie Spot Groningen I 500 500 0 0

12.1 College en Raad 12. College, raad en gebiedsgericht werken Concernstaf I 0 307 -307

06.1 Culturele infrastructuur 06. Cultuur Dir. Maatschappelijke Ontw. I 307 307 307

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 500 807 307 307 0 0

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijziging

Middelen in verband met het wijzigen steunpakket COVID-19 Cultuur
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Lange Termijn Agenda     

December 2020  
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


