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Betreft Coronasteun 2° helft 2021 via een algemene uitkering voor cultuur

Geachte Raadsleden,

Cultuur is bij uitstek ook een lokale aangelegenheid. De medeoverheden zijn de
grootste financier als het gaat om overheidsuitgaven aan cultuur. Zij houden
hiermee een infrastructuur in stand van alle denkbare vormen van cultuur en
kunst- en cultuurbeoefening: bibliotheken, gesubsidieerd en niet gesubsidieerd
aanbod, voor jong en oud, voor alle lagen van de bevolking en voor makers en
publiek.

Als onderdeel van de steunpakketten ter ondersteuning van de culturele en
creatieve sector zijn op verschillende momenten in 2020 en 2021 daarom ook
middelen aan gemeenten beschikbaar gesteld voor ondersteuning van de lokale
en regionaal culturele infrastructuur. Op 7 juni 2021 is de Tweede Kamer
geïnformeerd over het vierde specifieke steunpakket voor de culturele en
creatieve sector. In deze brief is als onderdeel van dat steunpakket ook
aangekondigd dat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
€51‚5 miljoen reserveert voor gemeenten en provincies, ter ondersteuning van de
lokale en regionale cultuur. Dit bedrag komt bovenop de €60 miljoen voor dit doel
in de eerste helft van 2021. Van de €51‚1 miljoen is €41,6 miljoen bestemd voor
gemeenten. Bij de decembercirculaire 2021 zijn deze gereserveerde middelen aan
het gemeentefonds toegevoegd.

In het tweede steunpakket uit november 2020 voor 2021 is eerder ook een
decentralisatie-uitkering ter hoogte van €150 miljoen toegekend voor de
ondersteuning van de lokale infrastructuur. Deze decentraIisatie—uitkering is met
de decembercirculaire 2020 uitgekeerd. Mijn ambtsvoorganger heeft u op 11
december 2020 een brief gestuurd met kenmerk 26216528 met daarin een
toelichting bij deze middelen. In die brief is het belang van de lokale culturele
infrastructuur en de gezamenlijke verantwoordelijkheid die Rijk en gemeenten
hiervoor dragen nogmaals benadrukt.

Ik sluit me daar graag bij aan. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat u ook de
recent aan het gemeentefonds toegevoegde €41,6 miljoen goed zult besteden,
zodat de inzet gaat bijdragen aan het in stand houden van de lokale culturele
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infrastructuur en aan het ondersteunen van belangrijke instellingen, werknemers ome ‚efemmie
en makers daarbinnen. Hoe u dat doet is uiteraard aan u, u kent de lokale situatie 31324003
en de noden van de lokale infrastructuur tenslotte het best. Voor de verdeling van
de beschikbare middelen en het bedrag dat voor dit doel aan uw gemeente is
toegekend verwijs ik u naar de bijlage bij deze brief. Ik wijs u ook graag
nogmaals op de nadere duiding uit de brief van 11 december bij de samenloop
van aanvullende steun aan instellingen en de NOW-subsidie.

Ik wens u veel succes bij het maken van de keuzes over de inzet en besteding
van de middelen. Een kopie van deze brief wordt ook gestuurd aan uw
gemeenteraad.

Met vriendelijke groet,

de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gunay Uslu
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Overzicht verdeling per gemeente C 41,6 miljoen uit
decembercirculaire 2021 ter ondersteuning van lokaal
cultuuraanbod

Gemeente Bedrag per gemeente
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