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AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 22.0000315 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
   3 februari 2022 ETM Müller 
 
Portefeuille: IV 
 
Onderwerp: Subsidie 2022 Cultuurbedrijf 
 
Voorgesteld besluit 
 
1. Subsidie van € 2.374.004 verlenen voor 2022 aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder; 
2. De subsidie 2022 bevoorschotten in 4 gelijke termijnen van elk € 593.501 in januari, april, juli en  

oktober 2022; 
3. De gemeenteraad informeren. 
 
Inleiding 
Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder exploiteert het Cultuurbedrijf in onze gemeente. Dit voorstel 
gaat over de jaarlijkse subsidie die zij hiervoor ontvangen.  
 
Doelstelling 
De activiteiten van het Cultuurbedrijf dragen bij aan de doelstelling uit het gemeentelijk cultuurbeleid, 
waarbij we ons richten op cultuureducatie, amateurkunst, podia en musea in de Noordoostpolder. 
 
Argumenten 
 
1.1  Subsidie is noodzakelijk voor het in stand houden van Cultuurbedrijf 
Jaarlijks ontvangt Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder subsidie van de gemeente om theater, 
muzisch centrum, museum en cultuureducatie in stand te houden. Zonder deze subsidie kan het 
Cultuurbedrijf niet in stand blijven.  
 
1.2 De beschikbare middelen zijn toereikend  
In de Programmabegroting 2022 heeft de gemeenteraad voor het Cultuurbedrijf € 2.374.004 
opgenomen. De aanvraag van Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder past daarmee binnen de 
gepubliceerde subsidieplafonds voor 2022 (inclusief indexering) en onze programmabegroting 2022. 
 
2.1 U bent hiertoe bevoegd 
Subsidie wordt in vier termijn aan het Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder overgemaakt. U doet dit 
op basis van artikel 4:95 Awb. Het cultuurbedrijf moet vóór 1 april 2023 verantwoording afleggen over 
ontvangen subsidie en de bereikte resultaten.  
 
3.1.  De commissie Samenlevingszaken is betrokken 
Gelet op de omvang van de subsidierelatie met het Cultuurbedrijf wordt de 
gemeenteraad geïnformeerd over deze jaarstukken via de nieuwsbrief van de raad. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Begroting 2022 kent onzekerheid door gevolgen COVID-19 
De beperkende maatregelen om verdere verspreiding van COVID-19 tegen te gaan hebben grote 
gevolgen voor het Cultuurbedrijf. Niet alleen in 2020 en 2021 tijdens de lockdowns werd dit gevoeld 
maar ook in 2022 zullen de consequenties van de beperkende maatregelen nog voelbaar zijn. Zo zijn 
de bezoekersaantallen nog niet terug op het niveau van vóór COVID-19. Dit maakt van het opstellen 
van een reële begroting een behoorlijke opgave. 
 
Het Cultuurbedrijf heeft een begroting opgesteld waarin rekening is gehouden dat de 
bezoekersaantallen met name bij het theater in 2022 nog niet terug zullen zijn als op het niveau van 
voor COVID-19. Ook is rekening gehouden met mindere omzet bij zakelijke verhuur. Voor muzisch 



 

 

centrum en cultuureducatie is de verwachting dat daar minder sprake is van omzetverlies maar het 
blijft onzeker.  
 
Tijdens het opstellen van deze begroting zagen we dat bezoekers hun weg terugvonden naar het 
Cultuurbedrijf. Eind november 2021 werd echter door aangescherpte maatregelen de openstelling van 
het Cultuurbedrijf na 17:00 uur niet meer mogelijk. Er is gekozen om de locaties te sluiten en wel 
digitale lessen waar mogelijk te houden. Het jaar 2022 is dus alweer met een tegenvaller begonnen en 
dit zal een financiële weerslag hebben op de begroting van het Cultuurbedrijf. Onbekend is nog hoe 
het Rijk de cultuursector zal compenseren voor deze laatste lockdown.  
 
2.1 Sturen op resultaten is niet haalbaar  
Op basis van het Subsidiebeleidsplan en de Algemene subsidieverordening 2017 stuurt de gemeente 
met organisaties op (maatschappelijke) resultaten. Waar we voorgaande jaren op basis van het 
zogenaamde ‘vraaggesprek’ gezamenlijk met het Cultuurbedrijf resultaten voor het komend jaar 
formuleerde is dat nu vanwege de onzekerheden door COVID-19 niet haalbaar. 
 
Natuurlijk zal het Cultuurbedrijf waar mogelijk zoveel mogelijk van haar taken uitvoeren en haar 
uiterste best doen zo veel mogelijk doelgroepen te bereiken maar beperkende maatregelen maken dat 
hier maar gedeeltelijk vorm aan gegeven kan worden. Vooralsnog lijkt het langere tijd te gaan duren 
voor het Cultuurbedrijf weer terug zal zijn op het niveau van begin 2020.  
 
Bijlagen 

1. Begroting 2022 Cultuurbedrijf Noordoostpolder 
2. Checklist Subsidies Cultuurbedrijf 2022 
3. Subsidiebeschikking Cultuurbedrijf Noordoostpolder 2022 

 
 
 
 


