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Samenvatting 
De coronacrisis heeft het culturele leven hard getroffen en de gevolgen van de coronamaatregelen zullen nog lang 
doorwerken sector. Om de cultuur in Woerden op de lange termijn te versterken met noodzakelijke instandhouding, 
innovatie en interactie te realiseren in het kader van corona, stellen wij de raad voor om een bedrag van € 412.000 in te 
zetten. Voor deze versterking van de lokale culturele infrastructuur heeft de gemeente Woerden een decentralisatie-
uitkering van € 572.000 van het Rijk ontvangen. Door de sector deze noodzakelijke steun te verlenen geven we de sector 
een impuls om weer op gang te komen zodat het rijke culturele leven in Woerden behouden blijft, en helpen we 
organisaties te innoveren en toekomstbestendig te worden, zodat ze na deze incidentele steun weer op eigen benen 
kunnen staan binnen het reguliere budget. Door instandhouding te ondersteunen willen we culturele initiatieven en 
organisaties behouden voor de toekomst. Door innovatie te ondersteunen willen we verbetering en vernieuwing 
stimuleren en duurzame continuïteit waarborgen. En door interactie te ondersteunen willen we afstemming, 
samenwerking en uitwisseling tussen iedereen die actief is in het culturele leven bevorderen.  
 
Vanwege acute behoefte aan noodhulp in de culturele sector op de korte termijn, ontstaan als gevolg van de 
coronamaatregelen, heeft het college in zijn vergadering van 13 juli 2021 reeds besloten (D/21/026578) om een bedrag 
van € 160.000 beschikbaar te stellen voor de instandhouding van culturele organisaties. Dit bedrag wordt verwerkt in de 
najaarsrapportage, waarin de raad wordt voorgesteld dit bedrag te dekken uit de Algemene Reserve.  
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. Het culturele leven in Woerden op de lange termijn te versterken met een bedrag van € 412.000, met als doel 
noodzakelijke instandhouding, innovatie en interactie te realiseren in het kader van corona, en hiervoor de decentralisatie-
uitkering aan te wenden die de gemeente Woerden van het Rijk heeft ontvangen voor het ondersteunen van de lokale 
culturele infrastructuur (ter hoogte van € 572.000).  
 
2. Het bedrag van € 412.000 beschikbaar te stellen voor de volgende onderdelen:  
    2.a Instandhouding:  
          1. Een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor Woerden 650 jaar.  
 
    2.b Innovatie:  
          1. Een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het versterken en professionaliseren van het Cultuur 
Platform Woerden (CPW) (2,5 jaar; € 10.000 beschikbaar te stellen in 2021, € 20.000 in 2022 en € 20.000 in 2023).  
          2. Een bedrag van € 255.000 beschikbaar te stellen voor het faciliteren van extra vierkante meters voor cultuur (€ 
127.500 in 2022 en € 127.500 in 2023).  
 
    2.c Interactie:  
          1. Een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor een makelaarsfunctie op het gebied van cultuur (2,5 jaar; € 



15.000 beschikbaar te stellen in 2021, € 30.000 in 2022, € 30.000 in 2023).  
 
    2.d Overig:  
          1. Een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor gemaakte kosten door adviesbureau Berenschot.  
 
3. Deze bedragen te dekken uit de Algemene Reserve. 
 
   
 
Inleiding 
De coronacrisis heeft het culturele leven hard getroffen. Alle gemeenten ervaren de grote zorgen van de culturele 
instellingen en de mensen die in de sector actief zijn. Ook de burgers, zowel bezoekers als beoefenaars, zijn getroffen. 
Om de cultuursector tijdens de coronacrisis te ondersteunen heeft het Rijk elke gemeente budget gegeven. Aan de 
gemeente Woerden heeft het Rijk een bedrag van € 572.000 voor cultuur beschikbaar gesteld, in de vorm van een 
decentralisatie-uitkering (december circulaire Gemeentefonds). Deze decentralisatie-uitkering is gestort in de Algemene 
Reserve en is niet geoormerkt. Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft in een brief van 
december 2020 het vertrouwen uitgesproken dat gemeenten deze extra middelen voor dit specifieke doel, namelijk het 
ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur, goed zullen besteden. In de voorjaarsrapportage heeft het college de 
intentie verwoord om de decentralisatie-uitkering coronasteun cultuur daadwerkelijk voor cultuur in te zetten. Cultuur is 
immers belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling van elke Woerdenaar. We kunnen eraan meedoen en/of ervan 
genieten. Cultuur is ook belangrijk voor het trekken van bezoekers en daarmee voor de economie. 
 
De gevolgen van de coronamaatregelen zullen nog lang doorwerken in de culturele sector en verschraling van het 
aanbod ligt op de loer. Eenmaal weg krijg je het niet zomaar terug. Om de gevolgen voor de cultuursector in Woerden te 
bezien en de daaruit voortkomende behoeften te inventariseren, is adviesbureau Berenschot namens ons in gesprek 
gegaan met de organisaties in het culturele veld van Woerden. Berenschot voerde individuele gesprekken met de vijf 
grote gesubsidieerde culturele organisaties (Het Klooster, de KUVO, het Stadsmuseum, de bibliotheek en het Cultuur 
Platform Woerden), de historische vereniging SHHV en met de coördinator van Woerden 650 en bestudeerde de 
jaarrekening 2020 en andere relevante stukken. Ook spraken zij in een groepsbijeenkomst met een dwarsdoorsnede van 
culturele initiatiefnemers, organisaties en verenigingen. De uitkomsten van deze inventarisatie staan in het bijgevoegde 
rapport Coronasteun voor de culturele sector in Woerden: Inventarisatie behoeften en wensen van het culturele veld 
(hierna te noemen: rapport Berenschot). Berenschot stelt in dit rapport een verdeling van het steunpakket van € 572.000 
voor, verdeeld langs drie sporen: instandhouding, innovatie en interactie. Hierover hebben wij u geïnformeerd met de 
raadsinformatiebrief D/21/026576.  
 
Omdat de acute behoefte aan noodhulp in de culturele sector op de korte termijn, ontstaan als gevolg van de 
coronamaatregelen, dusdanig hoog is heeft het college in zijn vergadering van 13 juli 2021 besloten (D/21/026578) om 
uit het bedrag van € 572.000 reeds een bedrag van € 160.000 beschikbaar te stellen voor de instandhouding van 
culturele organisaties. Dit bedrag wordt verwerkt in de najaarsrapportage, waarin de raad wordt voorgesteld dit bedrag te 
dekken uit de Algemene Reserve. Het college heeft hiertoe besloten vanwege het risico dat creatieve makers, 
ondernemers, zzp’ers en culturele instellingen anders mogelijk omvallen of besluiten zich terug te trekken uit de 
cultuursector, met verschraling van het culturele leven in Woerden als gevolg. Ook de amateurverenigingen hebben te 
maken met doorlopende lasten, terwijl hun inkomsten sterk zijn afgenomen door de coronamaatregelen. Met deze 
maatregelen steunen we amateurverenigingen die dreigen om te vallen, bieden we evenementenorganisatoren een 
garantstelling indien een evenement door coronamaatregelen niet doorgaat zodat zij niet failliet gaan, en bieden we 
(semi-) professionele instellingen een impuls om maatregelen te treffen die in deze coronaperiode noodzakelijk zijn; dit 
kan om aanpassing aan het gebouw gaan, voorzieningen om (digitaal) les te geven of anderszins. Op 1 september zijn 
deze steunmaatregelen voor de korte termijn reeds opengesteld voor aanvragen.  
 
Hiernaast is voor de lange termijn een investering in innovatie en interactie noodzakelijk, om de kwaliteit en 
duurzaamheid van de culturele sector te waarborgen. Hiervoor kijken we naar de culturele infrastructuur van Woerden in 
de volle breedte. Dit is ook ontwikkelthema 2 uit het door de gemeenteraad vastgestelde Cultuur Manifest: Cultuur als 
drager & verbinder. De wederopbouwperiode na corona vraagt om een actieve overheid. Door corona hebben 
organisaties een stap terug moeten doen en ingeteerd op hun reserves. Ook ontbrak het hen aan investeringsruimte, 
onder andere voor onderhoud en andere reserveringen. Om de sector een impuls te geven en te zorgen dat zij weer op 
eigen benen kan staan, stellen wij u met dit voorstel voor om een bedrag van € 412.000 (uit de van het Rijk ontvangen 
decentralisatie-uitkering van € 572.000), in te zetten voor de versterking van het culturele leven in Woerden op de lange 
termijn. Hiermee stelt de raad de maximale contour vast die het college meekrijgt. Wij zullen continu in gesprek blijven 
met de grote gesubsidieerde culturele organisaties, de amateurverenigingen en culturele initiatiefnemers om te bezien 
welk bedrag er daadwerkelijk nodig is. De gemeenteraad kan echter ook beslissen om de middelen niet of gedeeltelijk 
beschikbaar te stellen voor cultuur en er mogelijk andere beleidsinitiatieven uit betalen. 
 
   



 
Participatieproces 
Het advies van Berenschot en het voorstel voor de verdeling van de noodsteun komt voort uit een breed 
participatieproces, waarbij de hele breedte van het Woerdense culturele leven is betrokken. Berenschot sprak hiervoor 
met de vijf grote gesubsidieerde culturele organisaties (de zogeheten “C5”), de historische vereniging SHHV, de 
coördinator van Woerden 650 en een dwarsdoorsnede van culturele initiatiefnemers, organisaties en verenigingen. De 
uitkomsten van deze inventarisatie staan in het rapport Berenschot dat u bij de eerdere raadsinformatiebrief heeft 
ontvangen en bijlage is bij dit raadsvoorstel. Voor de uitvoering van de noodhulp op de korte termijn hebben we nauw 
contact met het Cultuur Platform Woerden (CPW), dat het mandaat heeft gekregen om de steun aan 
amateurverenigingen en de garantstelling aan festivals uit te voeren. Op 15 september 2021 organiseert het CPW een 
Cultuurcafé voor iedereen die in Woerden actief is op cultuurgebied. Op deze avond wordt het Cultuur Manifest 
ondertekend, is er aandacht voor de motie breedtecultuur, lichten wij de steunmaatregelen toe en schetsen we met elkaar 
toekomstperspectief. Ook organiseren we eind september/begin oktober 2021 onder leiding van Berenschot een 
brainstormsessie over ondersteuning op de lange termijn, waarvoor de belangrijke spelers uit het Woerdense cultuurveld 
zijn uitgenodigd. Hierin krijgen met name de vierkante meter voor cultuur en de makelaarsfunctie de aandacht. We blijven 
kortom voortdurend met het culturele veld.  
 
  
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Woerden kent vele culturele verenigingen, instellingen en cultuurmakers. Cultuur is belangrijk voor deelnemers en 
bezoekers, voor bewoners en toeristen. Cultuur verbindt en verbreedt je wereld. Het is van groot belang deze cultuur in 
stand te houden, te innoveren en interactie te versterken. Cultuur is belangrijk, zowel vanuit sociaal oogpunt als vanuit 
economisch oogpunt. Het belang van brood en spelen werd al in de romeinse tijd onderkend. Toegankelijkheid en kunnen 
meedoen staan voor ons voorop. Door de sector deze noodzakelijke steun te verlenen geven we de sector een impuls om 
weer op gang te komen zodat het rijke culturele leven in Woerden behouden blijft, en helpen we organisaties te innoveren 
en toekomstbestendig te worden, zodat ze na deze incidentele steun weer op eigen benen kunnen staan binnen het 
reguliere budget. Door instandhouding te ondersteunen willen we culturele initiatieven en organisaties behouden voor de 
toekomst. Door innovatie te ondersteunen willen we verbetering en vernieuwing stimuleren en duurzame continuïteit 
waarborgen. En door interactie te ondersteunen willen we afstemming, samenwerking en uitwisseling tussen iedereen die 
actief is in het culturele leven bevorderen.  
 
   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De decentralisatie-uitkering van het Rijk maakt het mogelijk tal van culturele verenigingen en instellingen te helpen de 
afgelopen coronaperiode te overleven, maar ook om voor te bereiden op de post-coronaperiode en te anticiperen op 
maatregelen die blijvend van belang zijn. Vanuit de samenleving zijn bij het opstellen van het Cultuur Manifest diverse 
ontwikkelthema’s benoemd. Zoals aangegeven in het rapport Berenschot is het reguliere cultuurbudget van Woerden aan 
de krappe kant. Door de decentralisatie-uitkering kunnen ontwikkelthema’s behorend bij het Cultuur Manifest versneld 
opgepakt worden: cultuur als drager en verbinder én minder drempels/meer middelen.  
 
Wij blijven continu in gesprek met de Woerdense cultuursector over de ambities en ontwikkelthema’s in het Cultuur 
Manifest. Een gezamenlijk startpunt van deze verkenning vormt het Cultuurcafé dat op 14 september 2021 wordt 
georganiseerd door het CPW, waarin het Cultuur Manifest, de motie breedtecultuur en de coronasteun centraal staan. 
Cultuurcafé’s zijn vrij toegankelijk voor cultuurmakers en cultuurliefhebbers en worden breed aangekondigd. Tevens 
voeren wij doorlopend gesprekken met de C5, amateurverenigingen en cultureel ondernemers over het vormgeven van 
de makelaarsfunctie en extra vierkante meters voor cultuur. Met het CPW zijn we in gesprek over het professionaliseren 
van de organisatie. Het CPW is van groot belang voor de breedtecultuur in Woerden. Zij worden goed gevonden door 
(kleinere) lokale cultuurmakers, maar zijn tot op heden een vrijwilligersorganisatie. Versterking is noodzakelijk om voor 
borging te zorgen. 
 
   
 
Argumenten 
Ad 1. Het culturele leven in Woerden op de lange termijn te versterken met een bedrag van € 412.000, met als 
doel noodzakelijke instandhouding, innovatie en interactie te realiseren in het kader van corona, en hiervoor 
de decentralisatie-uitkering aan te wenden die de gemeente Woerden van het Rijk heeft ontvangen voor 
het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur (ter hoogte van € 572.000).  
De keuze voor deze verdeling is gebaseerd op het onderzoek dat Berenschot namens ons heeft gedaan. De uitgebreide 



toelichting is terug te lezen in het rapport Berenschot (hoofdstuk 4, zie bijlage). Hieronder wordt specifiek ingegaan op de 
door ons voorgestelde besteding.  
 
Ad 2. Het bedrag van € 412.000 beschikbaar te stellen voor de volgende onderdelen:  
 
Ad 2.a Instandhouding 
2.a.1. Een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor Woerden 650 jaar.  
Volgend jaar vieren we feest met nieuwe en bestaande initiatieven en evenementen in het kader van Woerden 650 jaar. 
Deze viering zien we als (hopelijk) de viering van het einde van de pandemie en de wederopbloei van het culturele en 
sociale leven in onze gemeenschap. Na deze (eenzame) periode van coronamaatregelen is er grote behoefte aan 
samenkomen bij culturele activiteiten en evenementen. De culturele en evenementensector, maar ook het bedrijfsleven 
hebben een zware financiële tijd achter de rug, wat betekent dat de financiële mogelijkheden van deze sectoren om te 
organiseren dan wel te sponsoren beperkt zijn. Een extra financiële bijdrage van onze kant geeft een impuls aan de 
breedtecultuur en aan onze samenleving post-corona.  
 
Ad 2.b Innovatie 
2.b.1. Een bedrag van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het versterken en professionaliseren van het Cultuur 
Platform Woerden (CPW) (2,5 jaar; € 10.000 beschikbaar te stellen in 2021, € 20.000 in 2022 en € 20.000 in 2023).  
Het CPW bestaat uit professionals die vrijwillig werkzaamheden verrichten. Het CPW stimuleert, ondersteunt en verbindt 
cultuurmakers en cultuurbelevers in Woerden. Zij brengen beoefenaars van verschillende kunstvormen met elkaar in 
contact en bevorderen onderlinge samenwerking. Daarnaast ondersteunt het CPW initiatiefnemers van culturele 
projecten en evenementen financieel via het Loket Culturele Zaken. Tijdens de coronapandemie heeft het CPW zijn rol 
sterk verruimd en nieuwe, innovatieve subsidieregelingen in het leven geroepen, waarmee de culturele amateursector in 
Woerden een enorme impuls heeft gekregen. Het CPW vertegenwoordigd dan ook een gigantische achterban. Als enige 
C5-instelling wordt het CPW echter gerund door vrijwilligers, die steeds meer uren uit hun eigen tijd inzetten voor 
Woerden. Deze situatie is, naast ongelijk t.o.v. de andere C5-instellingen, op termijn niet houdbaar. Het terugschalen van 
de activiteiten van het CPW zou een enorm verlies voor de breedtecultuur van Woerden zijn. Gelet op het belang van 
breedtecultuur in onze gemeente, wil het CPW een professionaliseringslag maken. Wij willen hierover met het CPW in 
gesprek gaan en dit financieel ondersteunen (via een subsidieaanvraag) voor een periode van 2,5 jaar. In deze periode 
kan het CPW het beschikbare subsidiebudget vergroten door het aanboren van derde geldstromen, de inhoudelijke 
ondersteuning aan het veld verdiepen en zijn rol verbreden van facilitator naar ook initiator, aanjager en opdrachtgever. 
Na twee jaar worden de resultaten met elkaar geëvalueerd; de wijze van evaluatie wordt vastgelegd nadat de 
uitgangspunten en financiering helder zijn.  
 
2.b.2. Een bedrag van € 255.000 beschikbaar te stellen voor het faciliteren van extra vierkante meters voor 
cultuur (€ 127.500 in 2022 en € 127.500 in 2023).  
Bij het vaststellen van het Cultuur Manifest door uw raad, is ingesproken door een tweetal initiatiefnemers die pleiten voor 
broedplaatsen voor cultuur. Deze behoefte bestaat al vele jaren bij diverse doelgroepen: amateurs, professionals, 
beeldend, muziek, makers, exposanten, jongeren. Cultuur leeft sterk onder Woerdenaren en velen zijn actief in een 
amateurvereniging, volgen schilder- of muziekles, of houden zich op een andere manier in de vrije tijd of als professional 
met cultuur bezig. Het ontbreekt in Woerden echter structureel aan voldoende ruimte voor al deze activiteiten. Om recht 
te doen aan de behoefte van veel inwoners en het professionele veld willen wij de zoektocht naar meer vierkante meters 
voor cultuur faciliteren met een eenmalig impulsbudget. Uit het onderzoek moet blijken dat de broedplaatsen na onze 
tijdelijke investering zelfstandig verder kunnen. Initiatiefnemers, onder wie CultHub en Creatief Centrum Woerden, 
onderzoeken ook zelf de behoeften en exploitatiemogelijkheden, waarbij zij na een opstartsubsidie of -investering de 
eigen broek willen ophouden. Wij krijgen bij deze zoektocht om-niet ondersteuning en expertise van De Plaatsmaker, een 
organisatie die ons helpt bij de verkenning en die thuis is in de zoektocht naar ruimte voor cultuurmakers in de regio 
Utrecht. Zij hebben tevens budget om een investering te doen vanuit de Proeftuin Stedelijke Regio Utrecht. Wij zullen 
continu in gesprek blijven om te bezien welk bedrag er daadwerkelijk nodig is. Zo organiseren we eind september/begin 
oktober 2021 onder leiding van Berenschot een brainstormsessie over de vierkante meter voor cultuur, waarvoor de 
belangrijke spelers uit het Woerdense cultuurveld zijn uitgenodigd.   
 
Ad 2.c Interactie 
2.c.1. Een bedrag van € 75.000 beschikbaar te stellen voor een makelaarsfunctie op het gebied van cultuur (2,5 
jaar; € 15.000 beschikbaar te stellen in 2021, € 30.000 in 2022, € 30.000 in 2023).  
Een van de ontwikkelthema’s bij het Cultuur Manifest is ‘cultuur als drager & verbinder'. Er is behoefte aan een 
makelaarsfunctie die cultuurmakers en initiatieven verbindt, kennis deelt en wegwijzer kan zijn. Tevens het matchen van 
de vraag naar oefen-/atelierruimte en (tijdelijk) beschikbare ruimte. Deze functie kan binnen het CPW ondergebracht 
worden, maar dan is een professionaliseringsslag (Ad 2.b.1.) noodzakelijk voor de aansturing van de cultuurmakelaar. 
Het gaat om een periode van 2,5 jaar waarbij na 2 jaar met elkaar geëvalueerd wordt. De doelen die bereikt moeten 
worden, worden met het CPW vastgelegd. Op de brainstormsessie die we eind september/begin oktober 2021 onder 
leiding van Berenschot organiseren staat tevens de makelaarsfunctie op de agenda.   
 
Ad 2.d Overig 



2.d.1. Een bedrag van € 17.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor gemaakte kosten door bureau Berenschot.  
Adviesbureau Berenschot is gevraagd onderzoek te doen naar de wensen en behoeften in de culturele sector. Dit heeft 
geresulteerd in het bijgevoegde rapport Berenschot. 
 
Ad 3. Deze bedragen te dekken uit de Algemene Reserve.  
De decentralisatie-uitkering is gestort in de Algemene Reserve en is niet geoormerkt. Door minister Van Engelshoven is 
bij brief van december 2020 het vertrouwen uitgesproken dat gemeenten deze extra middelen voor dit specifieke doel, 
namelijk het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur, goed zullen besteden. In de voorjaarsrapportage hebben 
we de intentie verwoord om de decentralisatie-uitkering coronasteun cultuur daadwerkelijk voor cultuur in te zetten. In het 
raadsvoorstel wordt de raad voorgesteld het gehele bedrag beschikbaar te stellen voor cultuur, om zo ook de 
noodzakelijke innovatie en interactie te kunnen realiseren. Hiermee stelt de raad de maximale contour vast die het college 
meekrijgt. We zullen continu in gesprek blijven met de grote gesubsidieerde culturele organisaties, de 
amateurverenigingen en culturele initiatiefnemers om te bezien welk bedrag er daadwerkelijk nodig is. De gemeenteraad 
kan ook beslissen om de middelen niet of gedeeltelijk beschikbaar te stellen voor cultuur en er mogelijk andere 
beleidsinitiatieven uit betalen. 
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 

1. Aanvragen voor de korte termijn (compensatie, garantstelling en impulsbudget) kunnen vanaf 1 september 2021 
tot 1 juli 2022 worden ingediend. 

2. De gemeente heeft eerder € 125.000 bijgedragen aan de stichting Woerden650. 
3. De financiële steun voor de professionalisering van het CPW betreft een tijdelijke maatregel. 
4. De financiële steun voor de makelaarsfunctie betreft een tijdelijke maatregel. 
5. De financiële steun voor het faciliteren van extra vierkante meters voor cultuur kan worden ingezet voor 

eenmalige kosten, het betreft hier geen structurele bijdrage. 
6. De decentralisatie-uitkering is gestort in de Algemene Reserve en is niet geoormerkt door het Rijk. Door minister 

Van Engelshoven is bij brief van december 2020 het vertrouwen uitgesproken dat gemeenten deze extra 
middelen voor dit specifieke doel, namelijk het ondersteunen van de lokale culturele infrastructuur, goed zullen 
besteden. De raad kan er echter ook voor kiezen om deze gelden op andere plaatsen in de begroting in te zetten.  

 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
De decentralisatie-uitkering is gestort in de Algemene Reserve. In de voorjaarsrapportage is de intentie van het college 
verwoord om de decentralisatie-uitkering coronasteun cultuur daadwerkelijk voor cultuur in te zetten. Met dit voorstel 
stellen wij u voor het gehele bedrag beschikbaar te stellen voor cultuur, om zo ook de noodzakelijke innovatie en 
interactie te kunnen realiseren. Omdat de decentralisatie-uitkering via het jaarrekeningresultaat ten gunste is gekomen 
van de Algemene Reserve, wordt de raad voorgesteld om dit budget dan ook te dekken vanuit de Algemene Reserve.  
 
Via de najaarsnota wordt al € 160.000 aan noodsteun beschikbaar gesteld, zoals is besloten door het college in het 
collegebesluit D/21/026578 op 6 juli 2021. De regelingen voor steun voor de korte termijn (A – B – D uit rapport 
Berenschot) zijn vanaf 1 september jl. reeds opengesteld voor aanvragen. Deze drie regelingen zijn open tot 1 juli 2022, 
maar alleen zolang het budget toereikend is. Naar schatting hebben we in het jaar 2021 
€ 100.000 nodig en in 2022 € 60.000.  
 
We weten de daadwerkelijke jaartallen niet zeker, maar naar schatting wordt de uitvoering van de activiteiten als volgt 
over de jaren verdeeld:  
2021 (€ 57.000, 14% van het totaal):  

  € 15.000 voor Woerden 650 jaar 
  € 10.000 voor versterken en professionaliseren CPW (2,5 jaar) 
  € 15.000 voor makelaarsfunctie op het gebied van cultuur (2,5 jaar) 
  € 17.000 voor gemaakte kosten door bureau Berenschot 

2022 (€ 177.500, 43% van het totaal):  

  € 20.000 voor versterken en professionaliseren CPW (2,5 jaar) 
  € 127.500 voor het faciliteren van extra vierkante meters voor cultuur 
  € 30.000 voor makelaarsfunctie op het gebied van cultuur (2,5 jaar) 



2023 (€ 177.500, 43% van het totaal):  

  € 20.000 voor versterken en professionaliseren CPW (2,5 jaar) 
  € 127.500 voor het faciliteren van extra vierkante meters voor cultuur 
  € 30.000 voor makelaarsfunctie op het gebied van cultuur (2,5 jaar) 

 
 
   
 
Communicatie 
Aankondiging via website gemeente Woerden vanaf 1 september.  
Aankondiging via Infopagina heeft plaatsgevonden op 14 juli en wordt herhaald begin september.  
Aankondiging via social media-kanalen door het CPW. 
 
   
 
Vervolgproces 
Zoals aangegeven onder ‘Wat gaan we ervoor doen’ blijven we voortdurend in gesprek met het brede culturele veld over 
de nadere uitwerking van de ambities en ontwikkelthema’s in het Cultuur Manifest en de besteding van de coronagelden. 
Via een raadsinformatiebrief brengen wij u begin 2022 op de hoogte van de voortgang.  
  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de gemeente (art. 189, lid 1 van de 
Gemeentewet).  
  
 
   
 
Bijlagen 

1. D/21/026571 Het rapport Coronasteun voor de culturele sector in Woerden – inventarisatie behoefte en wensen 
van het culturele veld van adviesbureau Berenschot. 

 


