
 

Voorbereidingsmemo 
meningsvormend 

 

Aan: Raad 

Van: Agendacommissie 

Datum: 17 februari 2021 

 

Betreft  
X  Raadsvoorstel 

 

Titel en datum van het stuk (+ link): 
Sociaal steunpakket cultuur 

Sociaal steunpakket cultuur 

bijlage 1 - lijst instellingen sociaal steunpakket 

Bijlage 2 - steunpakket COVID-19 Cultuur 2020 overzicht 

 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen: 
S. Hoexum – 050 367 5677 

Korte 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 middels het Tweede Specifieke Pakket voor de Culturele en 

Creatieve sector 3,6 miljoen euro verstrekt voor de culturele infrastructuur voor de eerste helft van 

2021. Het college stelt 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. 

 

Vermeld op LTA? 
X Ja  

O item nr 2021-09 

 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Sociaal-steunpakket-cultuur.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-1-Lijst-Instellingen-Sociaal-Steunpakket.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-2-Steunpakket-COVID-19-Cultuur-2020-overzicht.pdf


Deadline? 
X  nee 

 

Doel van de activiteit 
X Meningsvormend 

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend): 
X discussie 

 

Voorgeschiedenis 
… 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit 
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de 

verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een 

definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de 

meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en 

geven voor aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De 

voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.  

Bespreking in één ronde, in geval van spreektijden max 3 minuten per fractie, college max 12 

minuten. 

Nadere informatie 
… 

 

 


