
Aan het college van burgemeester en wethouders  
Postbus 18 
7550 AA Hengelo 
per e-mail via: raadsgriffie@hengelo.nl  
 
Hengelo, 23 februari 2021, 
 
Betreft schriftelijke vragen over geld voor de culturele sector 
 
Geacht college,  
 
De coronacrisis treft ook de culturele sector. Daarom heeft de regering in 2020 €300 
miljoen voor cultuur vrijgemaakt. Dit jaar komt er vooralsnog €482 miljoen naar de 
gemeenten voor lokale culturele initiatieven. Dit geld is bedoeld om de 'cruciale 
lokale culturele instellingen' te steunen. Twentse gemeenten kregen zelfs €4 miljoen 
extra.  
 
In de TC Tubantia van vandaag (23-2-2021) staat dat het in veel gemeenten 
onduidelijk is of het geld ook daadwerkelijk besteed wordt aan cultuur. Omdat de 
regering het geld niet heeft 'geoormerkt', hoeven de gemeenten de uitgave van het 
geld richting de regering niet te verantwoorden. Dit betekent dat het geld bij veel 
gemeenten in de algemene middelen terecht komt. 
Sinds het begin van de coronacrisis hebben de culturele instellingen het zwaar. 
Nadat ze/de meeste na de eerste lockdown weer heel even hun deuren mochten 
openen, zijn ze inmiddels noodgedwongen al weer geruime tijd dicht  Hierdoor 
stokken hun inkomsten, terwijl hun vaste lasten (bijvoorbeeld de huur) doorlopen. Op 
dit moment is er ook geen perspectief wanneer ze weer open kunnen. Dat de 
coronacrisis hard toeslaat in de culturele sector erkent ook de regering door er geld 
voor vrij te maken. Het geld van de overheid kunnen de culturele instellingen goed 
gebruiken. In Hengelo gaat het (vooralsnog) om een bedrag van €787.173. Dit geld 
is vooral bedoeld om artiesten en makers aan het werk te houden. Het is de 
bedoeling dat het grootste deel bij de gesubsidieerde instellingen terechtkomt, die 
regisseurs, acteurs, dirigenten, leerkrachten, etc. in dienst hebben.  De commerciële 
organisaties kunnen vaak bij de overheid aankloppen voor de al bestaande 
regelingen die voor bedrijven zijn opgezet.  
 
Omdat de culturele instellingen een belangrijke rol vervullen in Hengelo en hun 
voortbestaan belangrijk is, hebben wij de volgende vragen: 
 
1. Klopt het dat de gemeente Hengelo dit jaar een bedrag van €787.173 heeft 
gekregen? 
2. Is het college voornemens om het gehele bedrag te besteden aan de culturele 
sector? Zo nee, waarom niet? Zo, ja op welke wijze gaat het college het geld 
besteden? 
3. Kan het college aangeven welk percentage van het te besteden bedrag naar 
gesubsidieerde instellingen gaat? 
3. Kan het college inzicht geven hoe het op dit moment gaat met de culturele 
instellingen in Hengelo? En zijn er bepaalde zaken waarmee het college de culturele 
instellingen op dit moment kan helpen?  
4. De gemeente Enschede is voornemens aan de verenigingen en grote 



organisaties die in geldnood verkeren €1000 over te maken. Vindt het college het 
een goed plan om dit idee ook in Hengelo toe te passen?  
4. Vorig jaar heeft het Rijk ook geld overgemaakt naar de gemeenten om de culturele 
sector te helpen. Welk bedrag heeft de gemeente Hengelo vorig jaar gekregen? 
5. Hoe is dit bedrag in Hengelo besteed en/of hoe gaat het college het geld 
besteden? 
 
Wij zien met belangstelling uw antwoorden tegemoet. 
 
Marie-José Huis in ’t Veld    Agnes Booijink 
Raadslid      Namens fractie GroenLinks 


