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De maatregelen als gevolg van de pandemie COVID-19 hebben een grote impact op de culturele  
sector in Nederland. Niet alleen werden Hengelose instellingen in 2020 en 2021 getroffen, ook in 

2022 is de toekomst voor deze instellingen erg onzeker. Zeker is dat de culturele sector behoefte 
blijft houden aan financiële ondersteuning van de overheid. In deze brief zetten we uiteen welke 

aanpak de gemeente Hengelo voorstaat om de culturele sector in Hengelo in 2022 te ondersteunen 
bij de gevolgen van de coronacrisis. 

 
Steunmaatregelen 2022 

Het rijk heeft door middel van een nieuw steunpakket 51,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 
2021 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur in verband met de COVID-19 crisis. 

Uit de septembercirculaire blijkt dat de gemeente Hengelo een bedrag van € 236.530 ontvangt. 
Daarnaast is € 198.393 beschikbaar gesteld tijdens de decembercirculaire. In totaal komt dit neer 

op € 434.923. Daarnaast is er nog een restant uit 2021 dat overgeheveld wordt en besteed kan 
worden. Het restant van de lokale culturele voorzieningen 2021 bedraagt € 404.650. Het 

totaalbedrag wat beschikbaar is voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur voor 
2022 is € 839.573. De gemeente Hengelo zal deze middelen inzetten ten behoeve van de culturele 

infrastructuur.  
 

Samenvattend:  

Septembercirculaire  € 236.530  

Decembercirculaire  € 198.393 

Budgetoverheveling 2021 € 404.650  

Totaal beschikbaar € 839.573 

 

De insteek van de nieuwe steunmaatregelen voor 2022 is tweeledig:  
 ten eerste het behoud van de culturele infrastructuur door financiële risico’s van culturele 

instellingen te dekken/compenseren en; 
 ten tweede moeten er middelen beschikbaar zijn om activiteiten doorgang te laten vinden 

in coronatijd (zowel fysiek als digitaal). 
 

Het college heeft besloten de middelen met een totaal van € 839.573 als volgt beschikbaar te 
stellen: 

 
1. Voor het behoud van de bestaande lokale culturele infrastructuur en om te voorkomen dat 

organisaties ten gevolge van de coronamaatregelen in financiële nood raken. Hierbij 
bestemmen we een bedrag van € 50.000,- voor extra financiële ondersteuning van lokale 
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culturele instellingen die te maken hebben gehad met een tekort in 2021 en niet volledig 
zijn gecompenseerd bij een subsidieaanvraag in 2021.  

2. De subsidieaanvraag van Oyfo van 2021 is nog in behandeling en wordt afgehandeld als 
het financieel jaarverslag bekend is in het voorjaar van 2022. Uit de regeling van vorig jaar 

is nog een budget van € 306.347 beschikbaar (het subsidieplafond voor de regeling was € 
500.000 en daar is tot nu toe € 193.652,87 van uitgegeven). Dit bedrag reserveren we 

voor de aanvraag van Oyfo. Als de aanvraag van Oyfo uiteindelijk hoger uitvalt dan het in 
eerste instantie aangevraagde bedrag, dan is daar voldoende dekking voor. Blijft er budget 

over, dan neemt het college voor de zomer een nieuw besluit hoe het restbudget ingezet 
kan worden.  

3. Daarnaast bestemmen we een bedrag van € 228.550,- voor lokale culturele instellingen die 
in 2022 verwachten een tekort te krijgen. Het gaat om instellingen die aantoonbaar een 

eigen positie innemen binnen de lokale culturele infrastructuur. 
4. Voor het versterken en vernieuwen van de lokale culturele programmering: hierbij 

bestemmen we een bedrag van € 145.000 voor culturele activiteiten in aangepaste en/of 
nieuwe vormen, zowel fysiek als digitaal. Daarnaast reserveren we een bedrag van € 

43.492,20 bestemmen voor het uitvoeringsprogramma van de stedelijke cultuurregio 
Twente. 

5. Voor de uitvoeringskosten om de cultuursector te ondersteunen als gevolg van de 
coronacrisis wordt 10% van het beschikbare rijksmiddelen van 2022 gereserveerd.   

 
1. Behoud lokale culturele infrastructuur 

1a. Regeling coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2021 € 50.000 
Veel instellingen zijn vanaf de zomer weer activiteiten gaan organiseren in de veronderstelling dat 

er in het najaar weer meer mogelijk zou zijn. Door de nieuwe coronagolf zijn er per 28 november 
echter weer nieuwe maatregelen door het Rijk genomen. Door de avondlockdown en kort daarna 

de volledige lockdown zijn veel culturele activiteiten alsnog geannuleerd of uitgesteld naar het 
nieuwe jaar. We krijgen signalen dat hierdoor instellingen alsnog te maken hebben met financiële 

tekorten in het laatste kwartaal van 2021, omdat ze activiteiten moesten afgelasten die gepland 
stonden in het laatste kwartaal van 2021. Ondanks dat velen een subsidie hebben toegekend 

gekregen vanuit de regeling ‘coronacompensatie van urgente financiële tekorten’ zijn er na deze 
toekenning alsnog tekorten ontstaan waar in de prognose geen rekening mee was gehouden. Ook 

zijn er wellicht organisaties die geen subsidie hebben aangevraagd omdat hun prognoses daar 
geen aanleiding toegaven, maar door de laatste ontwikkelingen wel te maken hebben met 

financiële tekorten. 
 

Het college heeft daarom besloten op 22 maart 2022 om de regeling over het kalenderjaar 2021 in 
het tweede kwartaal van 2022 nogmaals open te stellen, onder voorbehoud dat de raad het 

subsidieplafond vaststelt. Hierdoor kunnen instellingen geholpen worden op basis van het 
werkelijke financiële tekort in 2021. Het subsidieplafond van deze regeling is € 50.000 en staat 

open voor alle instellingen die actief zijn in de culturele sector van Hengelo. De uitvoeringsregeling 
‘coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2021’ heeft tot doel om de impact van de 

coronamaatregelen in 2021 geen nadelig effect te laten hebben op de bestaande lokale culturele 
infrastructuur. Hiermee dienen de instellingen die financiële steun krijgen voor het compenseren 

van het financiële tekort in 2021 ook verzekerd te zijn van hun voortbestaan in 2022. Op basis van 
de criteria worden de aanvragen voor financiële steun beoordeeld.  

 
Planning 

Uw raad ontvangt een raadsadvies waarin wordt gevraagd om het subsidieplafond van € 50.000 
vast te stellen. Naar verwachting kan dat op 20 april, waarna de regeling vanaf 1 mei gepubliceerd 

kan worden. Tot en met 31 juli 2022 kunnen culturele instellingen hun aanvragen indienen en 
binnen 13 weken volgt het besluit.  

 
1b. Regeling coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2022 € 228.550 

Ook voor 2022 zal er waarschijnlijk weer behoefte zijn aan financiële ondersteuning. De 
coronacrisis is voorlopig nog niet op z’n einde en culturele organisaties zullen niet zomaar in 
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dezelfde financiële situatie als voor Corona terechtkomen. Daarom heeft het college op 22 maart 
2022 een regeling vastgesteld die per 1 september 2022 zal worden opengesteld, onder 

voorbehoud dat de raad het subsidieplafond vaststelt. Het subsidieplafond van deze regeling is € 
228.550 en staat open voor alle instellingen die actief zijn in de culturele sector van Hengelo. De 

uitvoeringsregeling ‘coronacompensatie van urgente financiële tekorten 2022’ heeft tot doel om de 
impact van de coronamaatregelen in 2022 geen nadelig effect te laten hebben op de bestaande 

lokale culturele infrastructuur. Hiermee dienen de instellingen die financiële steun krijgen voor het 
compenseren van het financiële tekort in 2022 ook verzekerd te zijn van hun voortbestaan in 2023. 

Op basis van de criteria worden de aanvragen voor financiële steun beoordeeld. Culturele 
instellingen die financiële steun toegewezen krijgen, verantwoorden de inzet van het beschikte 

bedrag door middel van de definitieve jaarrekening 2022, waarna de subsidie, met in achtneming 
van de gestelde criteria, zal worden vastgesteld.   

 
Planning 

Uw raad ontvangt een raadsadvies waarin wordt gevraagd om het subsidieplafond van € 228.550 
vast te stellen. Naar verwachting kan dat op 20 april, waarna de regeling vanaf 1 september 

gepubliceerd kan worden. Tot en met 31 oktober 2022 kunnen culturele instellingen hun aanvragen 
indienen en binnen 13 weken volgt het besluit.  

 
2. Versterking en vernieuwing culturele programmering 

2a. Uitvoeringsprogramma stedelijke Cultuurregio Twente € 43.492,20 
In 2018 is door alle 14 Twentse gemeenten het cultuurprofiel Twente vastgesteld. Op basis van dit 

cultuurprofiel is de afgelopen jaren vanuit de regio gezamenlijk geïnvesteerd in verschillende 
projecten zoals de Creatieve Broedplaatsen, de proeftuin Maakplaatsen en Generators. De 

ervaringen die opgedaan zijn in deze gezamenlijke projecten zijn positief. De positieve resultaten 
zijn mede aanleiding om de volgende stap te zetten om te komen tot een gezamenlijk 

uitvoeringsprogramma. Voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma is een kwartiermaker 
aangesteld. De kwartiermaker stelt in samenwerking met het culturele veld, de 14 gemeenten en 

de Provincie het uitvoeringsprogramma op. De impact van culturele activiteiten beperken zich niet 
tot de gemeentegrenzen en het uitgangspunt van een gezamenlijk uitvoeringsprogramma is dat 

het meerwaarde heeft voor de regio. Het college heeft besloten een bedrag van maximaal € 
43.492,20 te reserveren als bijdrage aan het uitvoeringsprogramma van de stedelijke cultuurregio 

Twente. Door een deel van deze middelen te bundelen wordt de financiering van een 
uitvoeringsprogramma mogelijk. Dit geeft kansen om succesvolle trajecten als Creatieve 

Broedplaatsen en de Maakplaatsen te continueren. Er ligt een grote kans om in overleg met de 
Provincie het gezamenlijk ingelegde bedrag te vergroten met een bijdrage uit de 

matchingsmiddelen en Provinciale middelen. 
 

2b. Regeling versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd € 
145.000 

Er is sprake geweest van een lockdown in de wintermaanden en hebben veel culturele instellingen 
hun deuren weer moeten sluiten. Het is belangrijk voor de culturele sector dat ze weer in staat is 

om nieuwe activiteiten te organiseren om het moment dat versoepelingen weer mogelijk zijn. De 
omvang van budgetten voor nieuwe initiatieven zijn vaak zeer beperkt door teruggelopen 

inkomstenbronnen, waardoor nieuwe activiteiten opzetten vaak niet mogelijk is of een te groot 
financieel risico is. Bestaande subsidieregelingen van Rijk, provincie of fondsen bieden hiervoor ook 

niet altijd voldoende financieringsmogelijkheden. Met de door het rijk beschikbaar gestelde 
middelen kan de culturele sector lokaal ondersteund worden en zo wordt het de sector mogelijk 

gemaakt om investeringen te doen. Het is hierbij van belang dat de investeringen in versterking en 
vernieuwing van waarde zijn op de lange termijn. Met de ondersteuning zorgen we ervoor dat er 

voldoende cultuuraanbod in Hengelo is als de omstandigheden het weer toe laten om elkaar te 
ontmoeten.  

 
De regeling in 2021 heeft laten zien dat er veel behoefte is aan een regeling zoals deze. Er zijn in 

2021 9 organisaties gesubsidieerd. Er zijn 10 instellingen die zijn afgewezen doordat het 
subsidieplafond was bereikt. De behoefte aan gemeentelijke ondersteuning was dus groot. Uit de 
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aanvragen is gebleken dat de aanvragen divers van aard zijn en dat veel zonder gemeentelijke 
bijdrage geen doorgang kunnen vinden.  

 
Op basis van de ervaringen en behoefte uit 2021 heeft het college op 29 maart 2022 de regeling 

“versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd” vastgesteld onder 
voorbehoud dat de raad het subsidieplafond vaststelt. Per organisatie kan er maximaal € 15.000 

aangevraagd worden voor het onderdeel vernieuwing of versterking of een combinatie van beide. 
Het subsidieplafond van deze regeling is € 145.000 en staat open voor alle instellingen die actief 

zijn in de culturele sector van Hengelo. Het beoogde effect is dat culturele instellingen in 
(post)coronatijd met een financiële bijdrage worden gestimuleerd om met activiteiten en/of 

investeringen de sector te versterken en/of te vernieuwen. Het doel van deze activiteiten en 
investeringen voor de lange termijn is belangrijk, omdat er anders een risico is dat er geen 

innovatie plaatsvindt in de sector. We willen met een budget van € 145.000 culturele organisaties 
(waaronder amateurkunstverenigingen) ondersteunen en hun positie en mogelijkheden versterken.  

De 10 instellingen die vorig jaar een afwijzing hebben ontvangen, omdat het subsidieplafond was 
bereikt, worden ambtelijk geïnformeerd over de nieuwe regeling zodat zij voldoende tijd hebben 

om zich voor te bereiden op een nieuwe subsidieaanvraag. 
 

Wanneer de aanvragen het subsidieplafond overschrijden, wordt een afweging gemaakt op basis 
van: 

a) de duidelijkheid van de probleemstelling; 
b. de duidelijkheid van de projectomschrijving; 

c. de haalbaarheid van het project en de daarmee beoogde resultaten;  
d. de mate van samenwerking met partijen binnen en buiten de culturele sector; 

e. de mate waarin de investering en/of activiteit of project bijdraagt aan het versterken en 
vernieuwen van de lokale culturele sector in (post)coronatijd. 

 
Planning  

Uw raad ontvangt een raadsadvies waarin wordt gevraagd om het subsidieplafond van € 145.000 
vast te stellen. Naar verwachting kan dat op 20 april, waarna de regeling vanaf 1 mei gepubliceerd 

kan worden. Tot en met 1 juni 2022 kunnen culturele instellingen hun aanvragen indienen en 
binnen 8 weken volgt het besluit. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  

 
 

Met deze ondersteuning aan de lokale culturele sector hopen we dat de sector zo veel weerbaar en 
wendbaar wordt, zodat cultuur ook mogelijk blijft na de COVID-19 crisis.  

 
We hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


