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Op 1 februari hebben wij raadsvragen van mevrouw Luttikholt (namens de PvdA-fractie) ontvangen 

waarin zij aangaf graag een brief tegemoet te zien waarin het college aangeeft welke kaders het 
college hanteert voor de inzet van de rijkmiddelen voor de culturele sector en hoe het college deze 

middelen toekent binnen de lokale infrastructuur. Op 23 februari hebben wij in een gezamenlijke 
brief ook raadsvragen van raadslid mevrouw Huis in ‘t Veld en mevrouw Booijink (de laatste 

namens de GroenLinks-fractie) ontvangen over de inzet van de rijkmiddelen voor de culturele 
sector. Deze vragen vindt u in deze brief.  

 
Omdat de raadsvragen van mevrouw Luttikholt en de gezamenlijke raadsvragen van de raadsleden 

Huis in ’t Veld en Booijink in elkaars verlengde liggen, kiezen we ervoor om deze vragen in één 
brief te beantwoorden. In deze brief beantwoorden wij alle gestelde raadsvragen. De kaders waar 

mevrouw Luttikholt naar heeft gevraagd, komen terug in de beantwoording van de vragen 3 en 4.  
 

 
1. Klopt het dat de gemeente Hengelo dit jaar een bedrag van €787.173 heeft 

gekregen?  
Het rijk heeft in de Decembercirculaire aangekondigd een nieuw steunpakket van 149,7 miljoen 

euro beschikbaar te stellen voor 2021 ter ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. 
Hiervan is nu bekend dat Hengelo een bedrag van €787.173,- zal ontvangen.  

 
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?  
De gemeente Hengelo zal de rijksmiddelen inzetten ten behoeve van de lokale culturele 

infrastructuur. Daarnaast zijn er nog restanten uit 2020 die overgeheveld zijn en besteed 
kunnen worden in 2021. Voor de besteding van de gelden van 2020 en 2021 verwijzen we naar 

de antwoorden bij vraag 4 en 7. 
 

3. Kan het college aangeven welk percentage van het te besteden bedrag naar 
gesubsidieerde instellingen gaat?  

Momenteel wordt er een voorstel uitgewerkt over de inzet van de rijksmiddelen die bedoeld zijn 
voor de ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. De ondersteuningsbehoefte van 

de sector is daarbij het vertrekpunt. We vinden dat alle culturele instellingen belangrijk zijn 
voor het culturele aanbod in Hengelo mits ze aantoonbaar een eigen positie innemen binnen de 

bestaande culturele infrastructuur. Hoe de verdeling gaat uitpakken, is dus afhankelijk van de 
behoefte van de sector.  
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4. 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? 
En  

Welke kaders u hanteert en hoe kent u deze middelen toe binnen de lokale 
infrastructuur? 

 
In 2020 zijn er diverse steunmaatregelen genomen door het rijk, de provincie Overijssel en de 

gemeente Hengelo die ten goede kwamen aan de Hengelose culturele instellingen (zowel 
verenigingen als professionele organisaties). Zoals u ook heeft kunnen lezen in de raadsbrief 

over de voortgang van de motie wederopbloei is op basis van de inventarisatie onder 
verenigingen en instellingen de voorzichtige conclusie te trekken dat er van grote financiële 

nood op dit moment beperkt sprake lijkt te zijn.  
 

We sluiten niet uit dat de behoefte aan financiële steun later er wel is als de Corona-
maatregelen langer aanblijven. We weten dat instellingen rekening hebben gehouden met de 

gevolgen van het Coronabeleid en hierop hebben geanticipeerd. De tekorten zullen eerder 
ontstaan door het niet kunnen voldoen aan de vaste lasten dan door een plotselinge 

inkomstenderving en reeds gemaakte variabele kosten. In het voorstel voor de inzet van de 
rijksmiddelen van 2021 zal een bedrag gereserveerd worden om urgente financiële tekorten op 

te vangen.  
 

Vorig jaar hebben we naast het reguliere contact over het uitvoeren van de coronamaatregelen 
twee keer gepeild waar we de instellingen en verenigingen mee konden helpen; eerst in het 

voorjaar met een vanuit de Cultuurregio Twente geïnitieerde enquête en daarna in de zomer 
met een eigen lokaal onderzoek. Dit heeft goed inzicht gegeven in de corona-impact en de 

ondersteuningsbehoefte van de culturele sector. Dat heeft geleid tot gerichte inzet van 
beschikbare middelen met als doel het behoud van de culturele infrastructuur. Ook in 2021 

hanteren we deze aanpak om de behoefte te inventariseren. Met deze inventarisatie halen we 
de behoefte op en kunnen we kijken hoe we de culturele sector het beste kunnen ondersteunen 

om de sector toekomstbestendig kunnen maken, naast het opvangen van financiële tekorten.  
 

Zoals u ook verwoord in de raadsbrief over de voortgang van de motie wederopbloei is de 
exacte vorm waarin ondersteuning op dit vlak kan plaatsvinden nog niet bekend, maar we 

denkend aanvullend o.a. ook aan bijvoorbeeld het financieel ondersteunen van 
vernieuwingsinitiatieven, experimenten door verenigingen voor andere organisatievormen, of 

ondersteuning in denkkracht en beleidsvorming op dit vlak. Hierbij willen we aansluiten bij de 
landelijke ontwikkelingen en regelingen. 

 
5. 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? 

In de raadsbrief die u heeft ontvangen over de voortgang motie wederopbloei heeft u kunt 
lezen dat we in 2021 meer gaan inzetten op maatwerk dan op generieke regelingen. 

 
6. 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?  
In 2020 hebben wij een bedrag van €568.000,- ontvangen ter ondersteuning van de culturele 

sector. Tevens is uw raad hierover geïnformeerd in de Corona-rapportage. 
 

7. Hoe is dit bedrag in Hengelo besteed en/of hoe gaat het college het geld besteden? 
In 2020 hebben wij een bedrag van €568.000,- ontvangen ter ondersteuning van de culturele 

sector. Uit de peilingen in 2020 bleek dat er sprake was van acute financiële nood bij veel 
culturele instellingen en dat er behoefte was aan een financiële tegemoetkoming om deze 

tekorten te compenseren. Van de rijksmiddelen hebben wij daarom de regelingen “Regionale 
vitale instellingen” en “Financiële steun lokale culturele voorzieningen” bekostigd. Het bedrag 
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van €568.000,- is niet volledig uitgegeven in 2020. Het restant bedraagt €97.000,- en is 
overgeheveld naar 2021.  

 
Hieronder worden de steunmaatregelen die ten goede kwamen aan de Hengelose culturele 

instellingen toegelicht: 
 

Regeling vitale regionale infrastructuur met matchingsgelden van de Provincie Overijssel en de 
gemeente Hengelo  

Het eerste noodpakket van het rijk richtte zich op de rijksgesubsidieerde instellingen. Het doel 
van de steunmaatregel was om instellingen die vitaal zijn voor de regio en van landelijk belang 

zijn door de financieel zware eerste maanden te helpen en in staat te stellen om te investeren 
in het volgende seizoen. In Hengelo zijn dat het poppodium Metropool en de schouwburg 

Hengelo. De regeling van het rijk stelde als voorwaarde dat de lagere overheden de bijdrage 
van het rijk zouden matchen. Met andere woorden: het bedrag werd verdubbeld door het rijk. 

De provincie Overijssel was bereid de helft van de matching voor haar rekening te nemen. Dat 
betekende dat de gemeente Hengelo de andere helft voor haar rekening nam. Dat was 25% 

van de totale bijdrage aan de schouwburg en in het geval van Metropool 12,5% omdat de 
gemeente Enschede ook een bijdrage leverde aan Metropool. De gemeente kon daarmee van 

één euro vier euro maken en in het geval van Metropool zelfs van één euro acht euro. In juni 
2020 heeft het college besloten om te matchen voor het totale bedrag van €158.463,50 voor 

de beide instellingen dat bij de 2e BERAP ten laste is gelegd van het beschikbare budget voor 
ondersteuning lokale culturele voorzieningen. Met de bijdrage van de Provincie Overijssel en 

het rijk heeft de Metropool in totaal €508.828,-,- ontvangen en de schouwburg €379,442,-. 
 

Steunmaatregelen lokale culturele voorzieningen vanuit de rijksmiddelen ‘Financiële steun 
lokale culturele voorzieningen’.  

Na het eerste noodpakket van het rijk dat ten goede kwam aan de rijksgesubsidieerde 
instellingen heeft het rijk in haar steunpakket aan maatregelen geld vrijgemaakt voor 

‘financiële steun lokale culturele voorzieningen’. Met de juni- en septembercirculaire van 2020 
is dit nader uitgewerkt en daarbij is bekend geworden dat er via het gemeentefonds een 

bedrag van in totaal €576.431,- beschikbaar was om de lokale culturele sector te 
ondersteunen. In november 2020 is er door het college een subsidieregeling ‘lokale culturele 

voorzieningen’ in het leven geroepen. Het voornaamste doel hiervan was het behoud van de 
huidige culturele infrastructuur. Hieruit zijn 9 instellingen geholpen die te maken hadden met 

urgente financiële tekorten. Deze regeling was ter aanvulling op het herstelfonds Duurzame 
Wederopbloei die niet alle tekorten dekte die er waren bij de 9 instellingen. De 9 instellingen 

die gefinancierd zijn uit deze regeling zijn OYFO, Twents Theater, Museum Hengelo, 
Muziekvereniging Armonia, Eendracht Excelsior, Twents Muziekinstituut POPsCOOL, Hengelose 

Revue, TJSO, El Centro de la Salsa. Hierdoor werden de instellingen verzekerd van hun 
voortbestaan in 2021. OYFO ontving een bedrag van €219.000,-. Voor verdere details over de 

overige instellingen verwijzen wij u door naar het openbaar subsidie register van gemeente 
Hengelo over 2020 en de jaarstukken waarin dit opgenomen is. Het restant uit 2020 bedraagt 

€97.000,- en is overgeheveld naar 2021. 
 

Wij veronderstellen dat wij uw vragen hiermee voldoende hebben beantwoord. 
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Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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

 
 

 
 


