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Onderwerp Coronasteun lange termijn voor de culturele sector Woerden 

Nummer 
Z/21/024828  

D/21/033008 

Datum 

publicatie 
8 september 2021 

Portefeuillehouder Wethouder Becht Contactpersoon Anouk Leeuwerink 

  

Gevraagd besluit 

De raad 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: 

a. Instandhouding:  

Een bedrag van € 15.000 beschikbaar te stellen in 2021 voor Woerden 

650 jaar.  

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).  

c. Interactie:  

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). 

d. Overig:  

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. 

Publieks-

samenvatting 

De coronacrisis heeft het culturele leven hard getroffen en de gevolgen van de 

coronamaatregelen zullen nog lang doorwerken in deze 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 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 
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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. 

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 22 september 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 27 september 

Behandelvoorstel 1. Politieke Avond 30 september en raadsvergadering 14 oktober 

  

Suggestie gespreksonderwerpen 

1. Is de verdeling van het bedrag over de verschillende onderdelen goed gemotiveerd of ziet de 

gemeenteraad een andere verdeling van de decentralisatie-uitkering vanuit het Rijk voor zich? 

2. Hoe ziet de gemeenteraad deze coronasteun op de lange termijn in relatie tot de structurele steun aan 

de culturele sector? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

14 juli 2021 D/21/026576 Raadsinformatiebrief Coronasteun voor culturele sector Woerden 

Via deze raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd 

over de wijze waarop de Coronasteun cultuur voor de korte en 

lange termijn wordt ingezet.  

Aangegeven wordt: ‘Voor de besteding van de resterende 

middelen volgt een raadsvoorstel nadat hier met het culturele veld 

ook over is gesproken. In de Najaarsrapportage gaan we nader in 

op de besteding van de gelden voor de korte en langere termijn.’ 

21 april 2021 D/21/014384 Beantwoording Schriftelijke vragen Progressief Woerden over 

Cultuurmiddelen in corona-steunpakket 2021 

Via deze raadsinformatiebrief is de gemeenteraad geïnformeerd 

over de beantwoording van schriftelijke vragen van Progressief 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D21026576-Raadsinformatiebrief-Coronasteun-voor-culturele-sector-Woerden.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Schriftelijke-vragen/D21014384-Beantwoording-vragen-Progressief-Woerden-Cultuurmiddelen-in-corona-steunpakket-2021.pdf


Gemeenteraad Woerden 

Annotatie raadsvoorstel Coronasteun lange termijn voor 

culturele sector Woerden 

 
3 van 3 

Woerden over de cultuurmiddelen in het corona-steunpakket 

2021.  

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Gemeentewet, art. 

189, lid 1 

Algemene bevoegdheid tot regeling en bestuur inzake de huishouding van de 

gemeente  

1. Voor alle taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de 

bedragen die hij daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die 

hij naar verwachting kan aanwenden. 

 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-07-10#TiteldeelIV_HoofdstukXIII_Paragraaf1_Artikel189
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-07-10#TiteldeelIV_HoofdstukXIII_Paragraaf1_Artikel189

