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VERZONDEN 18 M 2921
Geachte heer Renet

Op 18 januari 2021 hebben wij uw brief ontvangen met vragen ex. artikel 43 RvO inzake
ondersteuning cultuursector tijdens Corona. Hieronder treft u ons antwoord aan.

Vraag 1.
Is de opmerking van Pitboel Theater terecht: heeft de gemeente bedoelde financiële
middelen (deels) aangewend voor andere doelen dan het ondersteunen van de lokale
culturele infrastructuur? Zo ja: om welke andere aanwendingen gaat het, welke
bedragen zijn daarmee gemoeid, waarom heeft het college daarvoor gekozen?
Voor de duidelijkheid melden wij dat het gaat om een aanvraag van Stichting
Pitboel Theater Produkties voor Corona compensatiemiddelen op basis van de
verstrekkingen door de Minister in 2020. De betreffende financiële middelen
werden via het Gemeentefonds beschikbaar gesteld en zijn gestort in het
zogenaamde Corona-budget van onze gemeente. Dit betekent dat de compensatie
niet automatisch gereserveerd werd voor het betreffende beleidsveld, maar in
totaal breed inzetbaar was en is voor ondernemers, verenigingen en/of
vrijwilligersorganisaties in onze gemeente.

Een deel van deze middelen uit 2020 is, daar waar noodzakelijk en op basis van
getoetste financiële stukken, aangewend om de culturele infrastructuur te
versterken.
Dit jaar heeft de Minister landelijk een bedrag van € 150 mln. ter beschikking
gesteld voor het behoud en de versterking van de lokale culturele infrastructuur.
De Minister heeft hierbij aan de gemeenten gevraagd de middelen hiervoor
daadwerkelijk in te zetten. De verstrekking van middelen aan het culturele veld in
onze gemeente zal gebeuren aan de hand van vier sporen, die nog nader zullen
worden uitgewerkt.
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Vraag 2.
Is het beleid, zowel van de gemeente als van de rijksoverheid, er inderdaad op gericht
om alleen steun te verlenen indien faillissement dreigt en niet om te voorkomen dat
organisaties in een situatie terecht komen waarin faillissement gaat dreigen.
M.a.w. wordt er geprobeerd om gezonde organisaties te helpen met overleven of wordt
er alleen hulp geboden wanneer de problemen al zo groot geworden zijn dat het
voortbestaan van de organisatie in het geding is?

Het huidige beleid is erop gericht om maatwerk te bieden door niet meer als
voorwaarde op te nemen dat er sprake moet zijn van dreigend faillissement.
Maatwerk is mogelijk als er sprake is van financiële problemen die het
voortbestaan bedreigen. Uiteraard dient er sprake te zijn van een geverifieerde
financiële onderbouwing.
Vraag 3.
Is het college van mening dat het toch noodzakelijk is dat de financiële stukken door een
administratiekantoor zijn opgesteld of door een accountant getoetst, dan wel dat een
duidelijk overzicht voldoende is? Daarbij is ook de term 'indien mogelijk' relevant en
wordt het college verzocht dit te verduidelijken.

De financiële stukken dienen door een administratiekantoor te worden opgesteld
of door een accountant te worden getoetst om willekeur te voorkomen. Ook de
rijksoverheid, i.c. het Fonds Podiumkunsten, vroeg in 2020 een degelijke
onderbouwing van de subsidieaanvragen in het kader van de landelijke Regeling
podia Covid-19.

Vraag 4.
Kan het college aangeven waardoor het komt dat de werkwijze van de gemeente SittardGeleen als omslachtig wordt ervaren door organisaties die een beroep doen om steun
i.v.m. Corona?

Wij vragen een goede onderbouwing indien er sprake is van financiële problemen
bij ondernemers, verenigingen en/of vrijwilligersorganisaties zodat er geen
willekeur ontstaat bij het toekennen van de Corona middelen. Dit is niet
omslachtig, maar gerechtvaardigd om willekeur te voorkomen.
Vraag 5.
Welke steun kan de gemeente geven aan organisaties zoals Pitboel Theater die
weliswaar nog niet op de rand van faillissement staan maar die hun gezonde situatie
dreigen te verliezen?
Wij hebben inmiddels ingestemd met het ondersteunen en versterken van lokale
culturele infrastructuur als gevolg van de coronapandemie aan de hand van vier
sporen, die nog nader zullen worden uitgewerkt. Zodra besluitvorming hierover
heeft plaatsgevonden informeren wij uw raad hierover.
Na ruim één jaar coronamaatregelen is onze werkwijze met betrekking tot
maatwerk aangepast om adequaat en daadkrachtig te kunnen handelen en de
benodigde steun op het juiste moment te kunnen bieden. De voorwaarde van
dreigend faillissement is vervangen door verkeren in financiële problemen,
waardoor de dienstverlening onder druk staat en dit wordt aangetoond en
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onderbouwd. Hierover hebben wij uw raad onlangs via de collegebrief “maatwerk
in het licht van corona” geïnformeerd.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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