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Onderwerp  

Reservering financiële bijdrage aan Geofort 

 

Kennisnemen van 

De intentieverklaring van de gemeente West Betuwe is om voor Stichting Geofort een bedrag van 

€100.000 te reserveren in het kader van COVID-19. 

 

Inleiding 

De impact van COVID-19 op de cultuur en erfgoedsector is groot. Ook in onze gemeente. De getroffen 

maatregelen in de afgelopen periode maakten het reguliere bezoek aan voorstellingen, musea en 

concerten onmogelijk. Deze voorzieningen, en dan vooral die voorzieningen die afhankelijk zijn van 

publieksinkomsten, staan nu onder grote druk. 

 

Voor de kleinere culturele instellingen heeft de gemeente de compensatieregeling maatschappelijke 

organisaties ingesteld. Ook voor verenigingen en stichtingen waarmee de gemeente een 

subsidierelatie heeft zijn er maatregelen getroffen.  

Een van de grotere culturele instellingen in onze gemeente, waar geen bestaande subsidierelatie mee 

is, is het Geofort. Stichting Geofort heeft door de Coronacrisis naar verwachting te maken met een 

forse omzetdaling. De Stichting maakt gebruik van landelijke maatregelingen, zoals de NOW-regeling. 

Dit is echter niet voldoende gebleken.  

Stichting Geofort heeft nieuwe ambities en ontwikkelingen beschreven in hun master- en beleidsplan 

2020-2025. Door te investeren in de toekomst, beoogt Geofort de werkgelegenheid te borgen en de 

liquiditeitspositie goed te houden. 

 

Voor financiering van het beleidsplan gaat Stichting Geofort een aanvraag doen bij de 

'Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers' van het Mondriaan Fonds.   

Het Mondriaanfonds biedt tijdelijk aanvullende ondersteuning aan regionale musea die financiële 

problemen hebben als gevolg van COVID-19. Doel van de regeling is om deze musea als vitale 

onderdelen in de culturele infrastructuur in stand te houden en de werkgelegenheid in de sector zoveel 

mogelijk te waarborgen. Met deze regeling geeft het Mondriaan Fonds uitvoering aan de uitwerking 

van het steunpakket van cultuur van 300 miljoen euro.  

 

Een belangrijke voorwaarde is dat het museum door gemeenten en/of provincies een financiële 

bijdrage heeft gekregen of gaat krijgen van tenminste 100% van het aangevraagde subsidiebedrag bij 
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het Mondriaan Fonds. Hierbij volstaat tevens een reservering van een financiële bijdrage door 

gemeenten of provincies.  

Stichting Geofort vraagt €200.000 aan bij het Mondriaanfonds. Dat betekent dat provincie en/of 

gemeente ook in totaal eenzelfde bedrag moet financieren. De provincie Gelderland heeft de helft, 

€100.000, toegezegd. De gemeente ziet het Geofort als een belangrijke culturele instelling binnen de 

gemeente en heeft er baat bij dat Geofort blijft bestaan.   

 

Kernboodschap 

Stichting Geofort gaat een aanvraag doen bij het Mondriaanfonds in het kader van de 

Compensatieregeling Coronacrisis Musea > 100.000 bezoekers' van €200.000.  

Een voorwaarde is dat provincie en/of gemeente eenzelfde bedrag financieren. De provincie 

Gelderland heeft €100.000 toegezegd. Geofort vraag nu aan de gemeente West Betuwe een 

intentieverklaring waarin ook de gemeente €100.000 reserveert voor Geofort. 

 

Consequenties 

N.v.t. 

 

Financiën 

Dit bedrag is afhankelijk van het bedrag dat het Mondriaanfonds toekent aan Stichting Geofort. 

Mogelijk wordt dit naar rato bijgesteld. De gemeente reserveert maximaal de helft van het door het 

Mondriaanfonds toegekende bedrag.  

 

Compensatiepakket Coronacrisis medeoverheden 

Het bedrag wordt primair gedekt door het compensatiepakket coronacrisis medeoverheden voor 

lokale culturele voorzieningen. Het kabinet heeft in overleg met de medeoverheden (VNG, IPO en UvW) 

tot een compensatiepakket besloten. De verdeling van het compensatiepakket vindt plaats via het 

gemeentefonds. 

 

De medeoverheden zijn verantwoordelijk voor twee derde van alle subsidies aan cultuur en houden 

daarmee de lokale en regionale culturele infrastructuur overeind: openbare bibliotheken, 

muziekscholen, centra voor de kunsten, musea, monumenten, schouwburgen, concertzalen, vlakke 

vloer theaters, poppodia, filmhuizen, beeldende kunstinstellingen, amateurkunst, cultuureducatie en 

festivals. Voor het landelijke gesubsidieerde aanbod zijn de lokale podia essentieel als speelplekken. 

Het kabinet heeft besloten om een bevoorschotting op de compensatie aan medeoverheden te 

verstrekken van € 60 miljoen voor de periode van medio maart 2020 tot en met 1 juni 2020. Dit met het 

oog op borging van de lokale en regionale culturele infrastructuur. Deze organisaties missen nu onder 

andere inkomsten uit kaartverkoop en horeca, terwijl de vaste lasten zoals huisvesting en beveiliging 

doorlopen. Het bedrag is toegevoegd aan het cluster Cultuur en ontspanning van de algemene 

uitkering. 

 
  



  

6 juli 2020  

Kenmerk   

Pagina 3 van 3  

 

 

Uitvoeringsagenda Cultuur en Kunst 

Een andere mogelijkheid voor dekking die we momenteel onderzoeken is via de uitvoeringsagenda 

Cultuur en Kunst. 

Het cultuureducatieproject Minecraft van Geofort wordt opgenomen in de uitvoeringsagenda Cultuur 

en Kunst 2020-2023. Dit onderwijsaanbod wordt aangeboden aan alle basisscholen in de gemeente, 

verdeeld over meerdere jaren.  

 

Communicatie 

Na besluitvorming van het college is de intentieverklaring aan Stichting Geofort verzonden.  

 

Vervolg 

Stichting Geofort zal uiterlijk 10 juli een aanvraag indienen bij het Mondriaanfonds.  

 

Bijlage(n) 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                                 de burgemeester, 

 

 

 


