
 

 

 
 
 

 

  
 
 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Gemeenteraad van Hengelo 
Postbus 18   
7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

restant coronamiddelen cultuur 
2022; wens inzet 2023 

3519458  13 december 2022 

Geachte leden van de raad, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 

Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Op 7 september 2022 heeft het college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd over het verloop 
van de uitvoeringsregelingen i.v.m. Corona culturele sector (zaaknummer 3450408). 
De regelingen zijn onderdeel van een pakket aan maatregelen dat wordt gefinancierd met de 
incidentele Rijksmiddelen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. 

In een eerdere brief aan de raad bent u geïnformeerd over de inzet van deze Rijksmiddelen in 2022 
(3400020, d.d. 20 april 2022).  
 
Met deze brief wil het college van B&W de gemeenteraad informeren over het verloop van de 
uitvoeringsregeling ‘urgente financiële tekorten 2022 culturele sector’ en het restant van het 
budget van de incidentele Rijksmiddelen ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.  

 

Uitvoeringsregeling ‘urgente financiële tekorten 2022 culturele sector’ 
Culturele organisaties konden van 1 september 2022 t/m 31 oktober 2022 een aanvraag indienen. 
Voor de regeling gold een subsidieplafond van € 228.550,-. 
Culturele organisaties zijn voor aanvang van en tijdens de aanvraagmogelijkheid per e-mail 
geïnformeerd over de regeling. In die mailing zijn ze opgeroepen tot aanvragen als zij ook in 2022 

een tekort verwachten door de coronamaatregelen die begin 2022 nog van kracht waren.  
 
Zes culturele organisaties hebben een aanvraag ingediend voor in totaal € 186.348,-. 
 
Na beoordeling zijn er; 
- 2 aanvragen volledig toegekend, 
- 4 aanvraag gedeeltelijk toegekend: bij 1 aanvrager was het verwachte verlies lager dan het 

aangevraagde bedrag en 3 aanvragers waren de tekorten slechts voor een deel corona-
gerelateerd.  
 

In totaal is er € 102.622,- aan subsidies verstrekt en is er een restant van € 125.928,-. 
 

Restant budget en vervolg  
Na de laatste beoordeling van de coronasubsidies is er een definitief beeld van het restant budget. 
In totaal is er circa € 322.200,- over de van incidentele Rijksmiddelen ter ondersteuning van de 
lokale culturele infrastructuur. 
Dit bestaat uit; 
- € 16.248,-: niet bereiken subsidieplafond urgente tekorten 2021.  

- € 180.000,-: vaststelling financiële steun Oyfo 2021 lager dan aanvankelijk was verwacht bij het 
opstellen van raadsbrief 3400020 (d.d. 20 april 2022).  

- € 125.928,-: niet bereiken subsidieplafond urgente tekorten 2022. 
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In de brief aan de gemeenteraad van 7 september 2022 (3450408) heeft het college aangekondigd 
dat zij de middelen in 2023 opnieuw wilt inzetten ten behoeve van de culturele sector. 

Daarbij wordt gedacht aan het opnieuw openstellen van de uitvoeringsregeling ‘versterking en 
vernieuwing’, al dan niet in een aangepaste vorm.  
De regeling wordt door het culturele veld zeer gewaardeerd, omdat dit een regeling is die de 
mogelijkheid biedt voor iedere culturele organisatie of initiatiefnemer, groot en klein, om 
projectgelden op aan te vragen.  
Overige subsidieregelingen bieden die mogelijkheid niet.  
Met de uitdagingen waar het culturele veld voor staat, zoals het terugwinnen van publiek en leden 

en stijgende vaste lasten die ten koste gaan van activiteitenbudget, is dit een zeer welkome 
impuls.  

 
Bij de 2e Beleidsrapportage hadden we reeds voorzien dat we een overschot zouden hebben van 
€196.000. Daarom hebben we dat bedrag alvast apart gezet in de Reserve 
Decentralisatieuitkeringen om in 2023, op basis van een nog op te stellen raadsvoorstel, te 
gebruiken voor hetzelfde doel. Het blijkt dat we nu meer overhouden dan we konden inschatten bij 

de 2e Beleidsrapportage, omdat destijds de aanvraagperiode voor de uitvoeringsregeling ‘urgente 
financiële tekorten 2022 culturele sector’ nog niet was afgelopen. Voor dit restant bereiden we een 
voorstel voor budgetoverheveling voor. Zo kan voor het totale bedrag van €322.200 een voorstel 
worden gedaan voor besteding in 2023.  
 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 
$handtekening$ 
$naam$ 


