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een budget van € 2.390.000,- beschikbaar te stellen voor SPOT, Forum, Groninger Museum, Vera en
Simplon om schade door de coronamaatregelen op te vangen in de periode 1 januari tot 1 juli 2021;
een budget van € 250.000,- beschikbaar te stellen voor de Regeling Lokale Instellingen Sociaal Steunpakket
Cultuur om schade door de coronamaatregelen op te vangen in de periode 1 januari tot 1 juli 2021;
een budget van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor een Opdrachtenbudget Kunst in de openbare ruimte
voor heel 2021;
een budget van € 100.000,- beschikbaar te stellen voor een Opdrachtenbudget Creatieve zzp’ers in de
gemeentelijke organisatie voor heel 2021;
een budget van € 200.000,- beschikbaar te stellen voor ondersteuning van de Amateurkunst voor heel 2021;
een budget van € 710.000,- beschikbaar te stellen aan het college voor het Noodfonds Culturele Ondernemers
voor heel 2021 en/of indien nodig als aanvulling op bovengenoemde onderdelen van het steunpakket;
het totaalbedrag van € 3.600.000,- voor het Sociaal Steunpakket Cultuur te dekken uit de landelijke bijdrage
uit het ‘Tweede specifieke pakket voor de pakket culturele en creatieve Sector’ zoals opgenomen in de
begroting 2021.

Samenvatting

De impact van de coronacrisis op de Groningse cultuursector blijft onverminderd groot. Culturele instellingen zijn deels of geheel
gesloten en missen hierdoor publieksinkomsten, terwijl de vaste lasten doorlopen. Amateurkunstverenigingen, culturele zzp’ers en
ondernemers worden ook in meer of mindere mate geraakt. Het Rijk heeft ons middels het Tweede Specifieke Pakket voor de
Culturele en Creatieve Sector €3.6 miljoen verstrekt voor de culturele infrastructuur voor de eerste helft van 2021. We stellen voor
dit in te zetten als Sociaal Steunpakket cultuur met vijf onderdelen, namelijk regionale culturele instellingen, lokale culturele
instellingen, opdrachten creatieve makers en zzp’ers, amateurkunst en noodfonds culturele ondernemers. Het steunpakket wordt naar
verwachting later dit jaar bijgesteld, gezien de onzekerheid van de ontwikkelingen.

B&W-besluit d.d.: 9 februari 2021

Aanleiding en doel

Kunst en cultuur zijn van grote waarde voor Groningen als aantrekkelijke gemeente. De coronacrisis had de culturele
sector in Groningen al hard getroffen. De lockdown van deze winter en daarmee de sluiting van alle culturele
instellingen zorgt voor nog meer schade. Dit jaar zullen de mogelijkheden om culturele activiteiten te organiseren voor
publiek ruimer worden, maar het is niet te voorspellen hoe snel dit zal gaan. Dit is afhankelijk van de ernst van de
pandemie en het tempo van de vaccinaties. Daarom heeft dit voorstel betrekking op de eerste helft van 2021, al willen
we een aantal onderdelen het hele jaar continueren indien het budget dit toelaat. Vanwege de snelle ontwikkelingen van
de coronacrisis willen we voorstellen dat de raad het college enige ruimte biedt in de uitvoering.
Het Rijk wil gemeenten met het Tweede Specifieke Pakket voor de Culturele en Creatieve Sector steunen om de
culturele infrastructuur in stand te houden. Het gaat voor de eerste helft van 2021 voor de gemeente Groningen om € 3,6
miljoen euro. (Hierin was de schade door de lockdown van deze winter overigens nog niet geraamd). Het is niet
mogelijk voor gemeentelijke culturele infrastructuur cofinanciering van landelijke fondsen te verkrijgen, zoals in 2020.
Het Rijk heeft er nu voor gekozen alle ondersteuning voor de schade van lokale culturele instellingen via het
gemeentefonds te verstrekken.
In onze cultuurnota Kunst en Cultuur voor Iedereen hebben wij onze ambities en strategieën voor de periode 2021-2024
vastgelegd. In 2020 hebben we met een steunpakket de instellingen in de toenmalige cultuurnota ondersteund voor het
opvangen van de schade, zie Steunpakket COVID-19 Cultuur (kenmerk 278405-2020), vastgesteld door uw raad op 1 juli 2020 . Als
gemeente hebben we in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor meerjarig gesubsidieerde instellingen in de
cultuurnota. Culturele ondernemers, zzp’ers, kleine culturele initiatieven, talent en amateurkunst-verenigingen zijn ook
van essentieel belang voor onze culturele sector. Wij zien nu dat er een nieuw steunpakket nodig is dat al deze
doelgroepen in enige mate ondersteunt. Dit steunpakket is nodig om überhaupt een sterke basis voor de sector te houden
waarmee we onze ambities voor kunst en cultuur kunnen realiseren. Het gaat om een sociaal steunpakket voor de eerste
helft van 2021, waarmee banen worden behouden en inwoners geïnspireerd kunnen blijven worden met kunst en cultuur.
Doelen steunpakket:
1. Stabiliteit van de infrastructuur: Zoveel mogelijk overeind houden van culturele organisaties en
werkgelegenheid in de Groningse culturele sector
2.

Continuïteit voor makers: Stimuleren van kleine culturele producties / activiteiten met zoveel mogelijk
publieksbereik, binnen de coronaregels, zodat makers aan de slag blijven

3.

Een breed bereik: Er is veel behoefte aan afleiding en inspiratie. Cultuur kan dit bieden. We ondersteunen
kleinschalig cultureel aanbod, kunst in de openbare ruimte en de amateurkunst.

4.

Toekomstbestendige sector: Investeringen mogelijk maken ter voorbereiding op het nieuwe culturele seizoen
(2021-2022).

Naast deze doelen verwachten wij dat het steunpakket bijdraagt aan netwerkvorming in de sector en aan een grotere
zichtbaarheid van het culturele aanbod.
Kader

Cultuurnota Kunst en Cultuur voor Iedereen 2021-2024 (kenmerk 461249-2020) vastgesteld door uw raad op 18
november 2020; Steunpakket COVID-19 Cultuur (kenmerk 278405-2020).
Argumenten en afwegingen

Het voorgestelde steunpakket biedt diverse vitale doelgroepen binnen de cultuursector ondersteuning. Het gaat hiermee
om het opvangen van schade, maar ook om het realiseren van culturele activiteiten (binnen de geldende beperkingen) en
voorbereiding op het nieuwe culturele seizoen. Dit pakket komt naast de coulance die we hebben bij alle cultuur
subsidieverleningen.
We bieden zoveel mogelijk steun, maar realiseren ons ook dat we als gemeente niet alles kunnen oplossen. De mate van
ondersteuning verschilt al naar gelang de gemeentelijke betrokkenheid en mate waarin maatregelen van andere
overheden en fondsen in de steunbehoefte voorzien (zie ook: draagvlak en financiën). Meerjarig landelijk gefinancierde
instellingen zijn niet opgenomen in ons steunpakket als zij van het rijk en landelijke fondsen voldoende ondersteuning

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

2
Datum

krijgen. Het Sociaal Steunpakket Cultuur bestaat uit vijf onderdelen. Hieronder lichten we per onderdeel toe welke inzet
we willen plegen.
1.
2.
3.
4.
5.

Regionale culturele instellingen
Lokale culturele instellingen
Opdrachten creatieve makers en zzp’ers
Amateurkunst
Noodfonds Culturele Ondernemers

1. Regionale culturele instellingen
Een aantal Groningse culturele instellingen met een regionaal bereik lijdt aanzienlijk meer schade door de sluiting en
speelt tegelijkertijd een regionale rol in onze culturele infrastructuur. Het gaat hierbij om SPOT, Forum Groningen, het
Groninger Museum, Vera en Simplon. Zij zijn in sterke mate afhankelijk van publieksinkomsten, entree en horeca, die
weg zijn gevallen door sluitingen. Deze instellingen kunnen geen aanspraak maken op landelijke ondersteuning, omdat
ze niet vanuit de landelijke BIS of fondsen worden ondersteund. Wij stellen voor hen te ondersteunen met een extra
subsidie, waarbij de hoogte van de subsidie maatwerk is.
Voor het NNO, NNT en andere instellingen met een meerjarige BIS- of landelijke fonds-subsidie geldt dat zij direct
vanuit het rijk worden ondersteund. Een lijst met deze instellingen is bijgevoegd. Wij verwachten dat net als in 2020 hun
tekorten hiermee zijn afgedekt. Daarom zijn zij niet opgenomen in het gemeentelijke steunpakket, maar ze zijn wel
belangrijke samenwerkingspartners. Een aantal van deze instellingen heeft het surplus aan landelijke ondersteuning (ca.
1,5 ton) ingezet voor een ‘Snelloket Cultuur’ voor kleine culturele projecten door ZZP’ers in de provincie Groningen.
Dit is landelijk een uniek initiatief. De Kunstraad stelt het snelloket dit voorjaar open voor de sector.
Hieronder volgt een toelichting per instelling. De instellingen gaan er van uit dat de lockdown ergens in het eerste half
jaar wordt verlicht. Mocht er helemaal niets kunnen tot 1 juli, dan lopen de tekorten op, maar dan verwachten we ook
meer landelijke ondersteuning vanuit generieke of cultuur-steunpakketten.
SPOT
Voor 2021 had SPOT aanvankelijk een tekort van € 2 miljoen geraamd, waarbij er van uit gegaan werd dat er binnen de
beperkingen van de anderhalve meter samenleving geprogrammeerd kon worden. Dan zou ongeveer 60% van de
reguliere activiteiten gerealiseerd kunnen worden. Met de nu ingevoerde lockdown en de vooruitzichten dat er voorlopig
nog geen of zeer beperkte activiteiten uitgevoerd kunnen worden, heeft SPOT deze verwachting tot de zomer drastisch
bijgesteld. Daardoor lopen de extra kosten voor programmering terug. Hierdoor wordt het tekort voor heel 2021 nu
geraamd op € 1,8 miljoen en voor de eerste helft van 2021 op 8 ton. In de periode tot de zomer gaat SPOT zich richten
op het ter beschikking stellen van ruimte voor maatschappelijke activiteiten, zoals studieplekken voor
onderwijsinstellingen. Ook wil SPOT de kleine zaal inrichten voor de registratie van digitale presentaties. Hiervoor
vraagt SPOT financiering van cultuurfondsen aan.
Forum
Het Forum verwacht een tekort van € 1,1 miljoen bovenop het verwachte verlies van circa € 400.000 voor heel 2021
waarvoor in de gemeentelijke begroting reeds een risico is opgenomen. In het eerste half jaar gaat het om € 770.000,-.
De verwachting is dat in de tweede helft van 2021 bezoekersaantallen weer kunnen toenemen voor de tentoonstellingen,
bioscoop, publieksevenementen en horeca. Daarom verwacht Forum in de tweede helft van 2021 een kleiner tekort dan
in de eerste helft.
Groninger Museum
Het Groninger Museum had voor 2021 een dekkende begroting die uit ging van de anderhalve meter maatschappij, maar
waarin de huidige lockdown nog niet meegenomen was. De lockdown zorgt voor een tekort van circa € 400.000,-.
Mocht deze nog langer duren en daarmee de gehele periode van de Rolling Stones tentoonstelling beslaan (tot en met 28
maart), dan loopt het tekort op naar € 1,1 miljoen.
Vera / Simplon
Vera en Simplon hebben een prognose gemaakt op grond van de huidige lockdown. Tot de programmering weer begint
in het najaar verwacht Vera een verlies te leiden van € 110.000,- en Simplon een verlies van € 60.000,-. Hierin zijn al de
bijdrages van de NOW regelingen verwerkt.
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2. Lokale culturele instellingen
In onze cultuurnota hebben we de intentie vastgelegd 34 instellingen meerjarig te ondersteunen. Veel van deze
instellingen, zoals het CBK, Vrijdag en het Noordpool Orkest, de Rijdende Popschool en de Culturele Raad Haren zijn
lokaal actief. Zij kunnen geen directe aanspraak maken op landelijke en/of provinciale ondersteuning. Net als in 2020
willen we met een tijdelijke subsidieregeling deze instellingen ondersteunen.
Daarnaast hebben we sinds 1 januari geen meerjarige subsidies meer voor een aantal organisaties uit de cultuurnota
2017-2020 en talentenregeling. Het gaat om bijvoorbeeld het Luthers Bach Ensemble, ZuHause, Swingin’Groningen,
Beeldlijn en Five Great Guitars. Door de coronacrisis is het voor deze instellingen moeilijk andere inkomstenbronnen te
verkrijgen. Als overbrugging willen we hen ook toelaten tot de regeling.
Ten slotte zijn er landelijk gefinancierde instellingen die in 2020 niet voldoende ondersteuning van het rijk kregen. Dit
kan komen doordat de landelijke steun te laag is of de landelijke steun niet bedoeld is voor de lokale activiteiten van de
instellingen, zoals de podiumfunctie van Grand Theatre. Een lijst met alle instellingen en onder welke regeling ze vallen
is als bijlage toegevoegd.
Vanuit de subsidieregeling verleent het college de instellingen extra subsidie voor het opvangen van schade, coronaproof
culturele activiteiten en daarmee het stimuleren van de inhuur van culturele zzp’ers. Voorbereiding voor het nieuwe
seizoen kan ook onder deze regeling vallen. Bij verlening van de subsidie is het een voorwaarde dat de instelling zich
inzet om schade te beperken en om aanspraak te maken op andere generieke en cultuur-steunmaatregelen. Indien de
bestaande subsidie uit de cultuurnota reeds toereikend is, of de activiteiten al op een andere manier worden gefinancierd,
kan de instelling geen aanspraak maken op de regeling. Na 2021 stellen we per instelling de reguliere cultuursubsidies
en extra ondersteuning uit deze regeling vast op basis van de daadwerkelijke kosten en opbrengsten. De coronaondersteuning kan ook dienen als werkkapitaal, waarmee de instelling het risico aandurft nieuwe activiteiten op te
starten.
3. Opdrachten creatieve makers en zzp’ers
De cultuursector bestaat voor circa 60 procent uit zzp’ers, zowel makers (kunstenaars, acteurs, schrijvers etc.) als
ondersteunende functies (techniek, marketing, vervoer, decor, etc.). Er is een grote verwevenheid in de culturele keten
tussen gesubsidieerde instellingen, zzp’ers en cultureel ondernemers. Zzp’ers kunnen individueel aanspraak maken op de
TOZO. Er zijn signalen dat hiermee veel culturele zzp’ers niet genoeg ondersteund zijn. Dit leidt ertoe dat zzp’ers zich
laten omscholen of hun niveau niet kunnen vasthouden, waardoor expertise en talent uit de sector verdwijnt.
Tegelijkertijd is er in de samenleving en in de gemeentelijke organisatie in deze tijd juist extra veel behoefte aan
creativiteit, troost en inspiratie.
Het vergroten van ondernemerschap en werkgelegenheid in de creatieve industrie is één van de pijlers van ons
programma Groningen Creative & Resilient City. Ook in de cultuurnota hebben we ambities vastgelegd om talent en
ondernemerschap te stimuleren. Indirect steunen we de werkgelegenheid van deze zzp’ers met dit steunpakket door de
culturele instellingen overeind te houden en culturele activiteiten mogelijk te maken. Als gemeente willen we ook
specifiek voor deze groep tijdelijke opdrachten verstrekken, die passen bij onze beleidsdoelstellingen (cultuurnota en
economisch beleid). We stellen voor om uit het steunpakket budget vrij te maken om extra opdrachten te realiseren.
Het gaat in de eerste plaats om een budget voor (tijdelijke) kunst in de openbare ruimte (denk aan muurschilderingen,
street-art en poëzie). Dit verlenen we als een opdracht aan het CBK, dat hierbij andere partijen en zelfstandige
kunstenaars kan inschakelen. Het CBK heeft normaal gesproken nauwelijks budget om zelf opdrachten te verlenen. Het
voorgestelde budget voor intensivering van kunst en poëzie in de openbare ruimte is € 200.000,- voor heel 2021.
Daarnaast willen we het makkelijker maken in de gemeentelijke organisatie creatieve zzp’ers in te huren. We geven
hiermee creatieve professionals een kans zich in te zetten voor complexe gemeentelijke vraagstukken als
‘probleemoplossers’. Dit kan innovatieve oplossingen genereren, bijvoorbeeld voor hergebruik van afvalstromen.
Afdelingen die culturele zzp’ers in willen zetten krijgen hier vanuit het steunpakket financiële ondersteuning voor.
Hiervoor willen we € 100.000,- reserveren voor heel 2021.
4. Amateurkunst
Onze gemeente kent een levendige en diverse amateurkunstsector. Door de coronamaatregelen is deze grotendeels stil
komen te liggen als het gaat om repetities en uitvoeringen. Wij zijn in gesprek gegaan met de amateurkunstverenigingen
over de behoefte aan steun. Hier komt uit naar voren dat ruimere ondersteuning dan in 2020 gewenst is, omdat de
effecten steeds ernstiger worden door leden en vrijwilligers die afhaken. Verenigingen moeten vaak aanpassingen
doorvoeren die geld kosten, bijvoorbeeld een grotere repetitieruimte.
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De bestaande subsidies voor de amateurkunst, BAK- en Plusregeling, zijn niet voldoende om de schade op te vangen.
Wij stellen voor een tijdelijke regeling te maken voor corona-ondersteuning voor amateurkunst, waarmee een subsidie
wordt verleend voor de schade en/of extra kosten. Daarnaast willen we VRIJDAG als huis voor de amateurkunst vragen
een garantieregeling te bieden voor risicovolle amateurkunstproducties. Bij meerdere verenigingen is ten slotte het idee
ontstaan een amateurkunstfestival te organiseren (indien het weer mogelijk is), zodat er een doel is om naartoe te werken
en zodat ze zichzelf weer kunnen presenteren. Wij willen hierin meedenken en ondersteunen waar mogelijk. Het totale
benodigde budget voor amateurkunstondersteuning in 2021 ramen we op € 200.000,-.
5. Noodfonds Culturele Ondernemers
De malaise in de culturele sector treft ook culturele ondernemers hard, juist omdat ze normaal gesproken hun inkomsten
volledig uit de markt halen. Landelijk zijn er diverse steunmaatregelen waar zij aanspraak op kunnen maken. Toch
schatten wij het risico hoog in dat onvervangbare culturele ondernemingen in onze gemeente binnen afzienbare tijd
verdwijnen. Dit zou een aanslag zijn op de culturele- en evenementensector, en indirect ook op ons innovatievermogen
en de aantrekkingskracht van Groningen. Wij stellen voor een noodfonds in te richten voor culturele ondernemers die
uniek en niet vervangbaar zijn, en een grote maatschappelijke waarde hebben.
Het noodfonds bestaat uit leningen en subsidies. Besluitvorming vindt plaats in afstemming met het college op basis van
een aantal criteria in een nadere regel. Dit zijn in ieder geval:
- De ondernemer is uniek in zijn soort of speelt een cruciale rol in de sector (aanbod of toelevering);
- De ondernemer heeft aanspraak gemaakt op alle generieke steun (NOW, TVL etc.);
- De ondernemer produceerde in 2019 voor 70% van de output cultureel aanbod in één van de kunstdisciplines
zoals benoemd in de cultuurnota;
- De ondernemer bevindt zich bij voorkeur in een gebied waar een culturele gebiedsontwikkeling plaatsvindt;
- De ondernemer was in 2019 financieel gezond;
- Bij twijfel over de uniciteit van de onderneming en/of het culturele aanbod vragen we de Kunstraad om advies.
Daarnaast wordt een aantal financieel-technische criteria toegevoegd. We willen het fonds voor heel 2021 inzetten. Het
Noodfonds biedt het college de mogelijkheid om subsidies te verlenen voor culturele ondernemers met de rijkscoronamiddelen voor cultuur; de mogelijkheid tot het verstrekken van leningen heeft het college altijd. Dit fonds dient tevens
als reserve voor de andere vier onderdelen van dit pakket, indien de schade daar hoger uitvalt dan verwacht. Dit biedt het
college enige ruimte om snel in te spelen op veranderende omstandigheden.
Maatschappelijk draagvlak en participatie

De afgelopen maanden hebben we uitvoerig overlegd met betrokken partijen zoals de cultuurpijlers, Provincie
Groningen, Kunstraad, culturele zzp’ers en ondernemers en het amateurkunstveld. Dit doen we om ons steunpakket zo
goed en effectief mogelijk in te zetten. Ons pakket is aanvullend op:
-

-

Generieke steunmaatregelen zoals NOW, TOZO, TOGS, TVL
Steunpakket Provincie Groningen 2020, met ondersteuning voor o.a. Groninger Museum en Noordpool Orkest;
ophoging incidentenbudget voor culturele projecten (heel 2021), ondersteuning culturele zzp’ers via PPOvoucher voor ontwikkeling (eerste helft 2021)
Inzet van Cultuur+Ondernemen met o.a. leningen aan culturele ondernemers
Inzet van landelijke fondsen zoals het Kickstart Fonds, Mondriaan Fonds en Fonds Podiumkunsten.
Directe financiële steun van het Rijk en landelijke fondsen aan landelijk meerjarig gesubsidieerde instellingen
zoals het NNT, NNO, Jonge Harten Festival en Noorderlicht
Snelloket Cultuur, tijdelijke regeling bij Kunstraad voor kleine culturele projecten van zzp’ers (€ 2.500 of €
5.000) die financieel mogelijk gemaakt is door de cultuurpijlers
Inzet van lokale private fondsen zoals het (Prins Bernhard) Cultuurfonds Groningen.

Met ondersteuning van de provincie heeft de Kunstraad culturele zzp’ers ingehuurd om alle coronasteunmaatregelen en
de provinciale c.q. gemeentelijke steunmogelijkheden aan de sector te communiceren. Voor een overzicht van alle
steunmaatregelen verwijzen wij daarom naar de website van de Kunstraad.
Financiële consequenties

Aan alle instellingen die vanaf 2021 onderdeel uitmaken van de cultuurnota is gevraagd om een aangepaste begroting en
activiteitenplan voor 2021 aan te leveren. Hierin geven ze aan hoe ze qua programmering en financiën inspelen op de
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huidige beperkingen voor culturele activiteiten. Naast de structurele subsidies aan instellingen zijn er binnen de
begroting van cultuur nog maar beperkt middelen beschikbaar. Aan veel van die middelen is al een doel verbonden,
bijvoorbeeld talentontwikkeling, cultuurpijlers, cultuur in wijken en dorpen en We The North. Het ombuigen van deze
regelingen naar corona ondersteuning zou financieel maar een beperkt resultaat opleveren, terwijl daarmee de
continuïteit van deze ontwikkelingen wel in het geding komt. Daarom is besloten om deze middelen te blijven inzetten
voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk begroot waren. Dat biedt de sector ook meer zekerheid.
Overzicht financiën Sociaal Steunpakket Cultuur
SPOT
Forum
Museum
Vera
Simplon
Regeling Lokale Instellingen
Subtotaal

Benodigd bedrag
€ 800.000,00
€ 770.000,00
€ 400.000,00
€ 110.000,00
€
60.000,00
€ 250.000,00
€ 2.390.000,00

Opdrachten Kunst in de openbare ruimte
Opdrachten zzp’ers in gemeentelijke organisatie
Amateurkunst
Noodfonds Culturele Ondernemers

€ 200.000,00
€ 100.000,00
€ 200.000,00
€ 710.000,00
€ 1.210.000,00

Subtotaal
Totaal

€ 3.600.000,00

Onderbouwing subsidiebedragen
De nu opgenomen bedragen zijn gebaseerd op de prognose van de instellingen voor het eerste half jaar, waarbij er van
uit gegaan wordt dat er tot de zomer nog forse beperkingen zijn. Bij de subsidieverlening en -vaststelling over heel 2021
kijken we ook per instelling naar de mate waarin mogelijke resterende tekorten uit de eigen reserve kunnen worden
gedekt.
Steunpakket COVID-19 Cultuur 2020 en nieuwe steunpakketten
In 2020 hebben we een eerste steunpakket voor cultuur ingezet. Een overzicht van de verleende subsidies vindt u in
bijlage 2. Van de coronasteun die we in 2020 van het Rijk hebben ontvangen in het gemeentefonds (Compensatiepakket
Coronacrisis Medeoverheden) resteert € 1,1 miljoen voor cultuur. Wij kunnen nu nog niet overzien of deze steun in de
eerste helft van 2021 nodig is, omdat we de jaarrekeningen van de culturele instellingen niet hebben en omdat – op het
moment van schrijven van dit voorstel - onduidelijk is hoe lang de lockdown gaat duren. Mogelijk komt het rijk nog met
een derde steunpakket voor de culturele sector, waardoor het restant uit 2020 niet nodig is. Wij stellen daarom voor het
restant te betrekken bij de afwegingen in de jaarrekening.
Effect op het weerstandsvermogen
Het Sociaal Steunpakket Cultuur heeft geen effect op het weerstandsvermogen.
Risico in begroting
In de begroting 2021 is een risico opgenomen voor de effecten van de coronacrisis. Voor cultuur is hierin rekening
gehouden met een risico van 1 miljoen euro. Gezien alle onzekerheden blijft dit risico onveranderd.
Overige consequenties

N.v.t.
Vervolg

De coronacrisis kent een grillig verloop. Ook in 2021 zal de maatschappelijke impact voortduren. Grote evenementen
kunnen in ieder geval tot 1 juni geen doorgang vinden. Het is voor de culturele instellingen lastig te anticiperen op
hoeveel bezoekers zijn toegestaan, met name als culturele activiteiten veel voorbereidingstijd vragen. Wij vragen ze
daarom om met scenario’s te werken, maar belangrijker is om voortdurend in gesprek te blijven en maatwerk toe te
passen. Zolang de effecten van de coronacrisis voortduren willen we de coulancemaatregelen voor reguliere subsidies
verlengen. Zelfs met de substantiële steun uit dit steunpakket kunnen we niet uitsluiten dat instellingen in de loop van dit
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jaar tekorten krijgen. Wij blijven met de minister van OCW en het Rijk in gesprek over verdere tegemoetkomingen voor
cultuur en gemeenten. De museumvereniging is in gesprek met OCW over steun aan musea die grotere financiële risico's
lopen door sluiting van blockbuster tentoonstellingen zoals de Rolling Stones. Bij de ontwikkeling van het economisch
herstelplan na corona betrekken we ook de (langere termijn) gevolgen voor de culturele sector. Wij verwachten later dit
jaar bij de raad terug te komen met een bijstelling van de coronasteun voor de cultuursector.
Na het raadsbesluit voor dit steunpakket voor de eerste helft van 2021 stelt het college nadere regels vast voor
respectievelijk de Regeling Lokale Instellingen Sociaal Steunpakket, de amateurkunst ondersteuning en het Noodfonds
Culturele Ondernemers.
Lange Termijn Agenda

31 maart 2021.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

burgemeester,
Koen Schuiling

secretaris,
Christien Bronda

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.
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