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Onderwerp 
Beantwoording Schriftelijke vragen art. 42 RvO van Progressief Woerden inzake Cultuurmiddelen in 
corona-steunpakket 2021 

Beantwoording van de vragen 
Progressief Woerden heeft even gewacht of er snel nadien een nieuwe coronarapportage zou verschijnen, maar 
dit is nog niet het geval geweest. Daarom wil Progressief Woerden nu toch de volgende vragen stellen. - Welke meerkosten ten gevolge van corona zijn er binnen cultuur al begroot, die uit de €251.805,-
‘cultuurmiddelen’ betaald gaan worden? Kan het college daarbij een splitsing maken tussen lagere baten 2021 en
hogere lasten 2021?
Voor 2021 is de verwachting dat de lasten hoger zullen zijn dan voor 2020. De tweede Lock down duurt inmiddels langer
dan de eerste Lock down. Ook is de schade in de culturele sector groter naar mate de tijd verstrijkt. Berenschot is in
opdracht van de gemeente in gesprek met onze culturele spelers om in beeld te brengen wat de impact van COVID-19 is.
Deze inventarisatie van Berenschot wordt gebruikt om te bepalen welke ondersteuning de culturele sector van Woerden
nodig heeft om sterk de crisis uit te komen. Naar verwachting is er in de zomer (uiterlijk 1 juli) een regeling voor de
culturele sector waar zij een aanvraag kunnen indienen voor corona-steun.

- Is het college in gesprek met de cultuursector hoe we in de gemeente Woerden (met deze middelen) ons sterk
kunnen maken om enerzijds de culturele schade door Corona te beperken en anderzijds cultureel sterker uit de
crisis te kunnen komen?
Zoals hierboven aangegeven is Berenschot ingehuurd om met de cultuursector in beeld te brengen hoe de schade
beperkt kan worden. Berendschot zal een voorstel maken voor een subsidieregeling voor de culturele sector voor corona-
steun. Er is nadrukkelijk oog voor krachtig uit de crisis komen en niet alleen zorgen dat de cultuursector niet omvalt.

- Acht het college het budget ‘cultuurmiddelen’ toereikend om deze doelen te bereiken? Waarom wel/niet?
Dat is op dit moment nog te vroeg om te zeggen.

- Is het college van plan om deze ‘cultuurmiddelen’ enkel aan te wenden voor de culturele sector?
Op 27 april a.s. besluit het college of naast de middelen van het derde steunpakket (€251.805) van 2021, ook de
middelen van het eerste en tweede steunpakket beschikbaar worden gesteld voor de culturele sector. Het eerste
steunpakket bedraagt €161.561 en het tweede steunpakket bevat €159.374 . Als het college positief besluit, dan is er
€572.740,- beschikbaar voor de culturele sector..

Indien de coronarapportage binnen de termijn van beantwoording van deze vragen verschijnt en een antwoord 



bevat op deze vragen, mag de rapportage als beantwoording worden beschouwd. 
Marieke van Noort Progressief Woerden 
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