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26 AUG 2021
Betreft: beantwoording artikel 40 vragen over de corona steunbedragen aan cultuurpartners

Geachte heer Kloos en mevrouw Van Vliet,

U heeft schriftelijke vragen gesteld over de 'corona steunbedragen aan cultuurpartners’. Hieronder treft u
per vraag de antwoorden aan.

Vraag 1
Hebben de ontvangen gelden voor cultuur in Ridderkerk al een bestemming gekregen? Zo ja waaraan?

Antwoord :
De gelden voor cultuur zijn met de circulaires toegevoegd aan de algemene reserve van de gemeente
Ridderkerk. Op dit moment heeft alleen een huurkwijtschelding plaatsgevonden aan de Stichting
Cultuureducatie.

Vraag 2
Indien nog niet alle gelden een bestemming hebben gekregen welke gedachten leven omtrent de
bestemming van de rest?

Antwoord :

De coronagelden die wij hebben ontvangen vanuit het Rijk zijn algemene dekkingsmiddelen. De gelden
zijn niet geoormerkt. De gelden die wij in 2020 hebben ontvangen, zijn ingezet voor lokale maatregelen
zoals het kwijtschelden van huren.

Er vindt regelmatig afstemming plaats met de cultuurpartners. Uit de afstemming blijkt op dit moment
geen noodzaak voor het inzetten van de gelden. Cultuurpartners geven bijvoorbeeld aan dat zij over het
algemeen boekjaar 2020 goed af kunnen sluiten. Wanneer een cultuurpartner een aanvraag voor
ondersteuning in de coronacrisis indient, zullen wij nagaan of en hoe eventuele ondersteuning vanuit de
gemeente gewenst en mogelijk is.
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Vraag 3
Kunt u bevestigen of ontkennen dat de Ridderkerkse cultuursector betrokken is geweest over de
bestemming van deze gelden? Zo ja hoe en wie?

Antwoord :
De afgelopen periode zijn verschillende inventarisaties uitgevoerd om gevoel te krijgen bij de positie van
onze cultuurpartners in de coronacrisis. Naar aanleiding van deze inventarisatie zien wij op dit moment bij
de cultuurpartners geen concrete behoefte aan een financiële tegemoetkoming van de gemeente.
Wij blijven de komende tijd in contact met onze cultuurpartners en houden de vinger aan de pols.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend ,

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema


