
 

 

 
 
BESLUITVORMENDE NOTA 
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 
No. 22.0000313 

 
Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
   3 februari 2022 ETM Müller 
 
Portefeuille: IV 
 
Onderwerp: Aanvullende subsidie 2021 Cultuurbedrijf ivm COVID19 
 
 
Voorgesteld besluit 

1. Subsidie van € 100.000 verlenen aan Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder ter 
compensatie van de gevolgen van de beperkende maatregelen door COVID-19 en deze 
subsidie definitief vaststellen bij de subsidieverantwoording 2021; 

2. De gemeenteraad informeren. 
 
Doelstelling 
Het ondersteunen van het houden Cultuurbedrijf Noordoostpolder door een subsidie te verlenen uit de 
binnen de reserve Beleidsplan geoormerkte gelden bestemd voor uitgaven in het kader van Corona. 
 
Inleiding 
De gemeente heeft via het Gemeentefonds middelen van het rijk ontvangen om organisaties en 
instellingen te compenseren voor de beperkende maatregelen door COVID-19. Het Rijk noemt hierbij 
onder andere het in standhouden van de lokale culturele infrastructuur. Op basis hiervan is de 
gemeenteraad bij de derde clusterkwartaalwijziging 2021 voorgesteld om € 200.000 beschikbaar te 
stellen voor het Cultuurbedrijf. Dit voorstel betreft de formele afhandeling van deze compensatie door 
het nemen van dit subsidiebesluit. 

 
Argumenten 
1.1 College geeft beschikkingen af 
Ondanks dat u en de gemeenteraad al akkoord zijn gegaan, zult u voor de rechtmatigheid de 
bijhorende subsidiebeschikking moeten afgeven. Subsidies tot € 20.000 zijn gemandateerd aan de 
desbetreffende manager. Omdat dit subsidiebesluit het gemandateerde bedrag overstijgt, wordt uw 
college gevraagd deze subsidie te verlenen. 
 
1.2 Extra subsidie beschikbaar gesteld bij derde clusterwijziging 2021 
Het Cultuurbedrijf staat financieel onder druk. De beperkende maatregelen door COVID-19 hebben 
een groot effect op de bedrijfsvoering. Medio 2021 had het Cultuurbedrijf een prognose gemaakt 
rekenend met de heropening vanaf 1 juni. Hierbij werd rekening gehouden dat met name het theater, 
de amateurkunst en verhuur langere tijd nodig heeft om terug te komen op een pre-COVID-19 niveau. 
Het geprognotiseerde tekort was € 325.000. Hierop is de aanvraag voor de derde 
clusterkwartaalwijziging gebaseerd. 
 
1.3 Tekort valt lager uit dan verwacht  
Inmiddels lijkt het tekort over 2021 minder te zijn, verwachting is dat deze rond de € 200.000 uitkomt. 
De definitieve cijfers krijgen we bij de Jaarrekening 2021.  We kunnen echter niet wachten met het 
afgeven van een subsidie voor aanvullende middelen tot de jaarrekening opgemaakt is omdat eind 
2021 bekend werd dat culturele instellingen nogmaals een beroep kunnen doen op subsidie vanuit de 
Provincie. In 2020 heeft het Cultuurbedrijf ook gebruik gemaakt van deze subsidie voor culturele 
instellingen in de provincie. Deze subsidie geldt alleen voor het deel theater en kan alleen als deze 
gekoppeld kan worden aan een subsidie van de gemeente, deze subsidie zal naar verwachting rond 
de € 50.000 uitkomen.  
 
Voorstel is daarom om nu € 100.000 aanvullende subsidie in verband met COVID-19 te verstrekken.  
  



 

 

1.4 Subsidie wordt bij jaarrekening 2021 vastgesteld 
Deze aanvullende subsidie zal bij de jaarrekening 2021 definitief worden vastgesteld op basis van het 
definitieve tekort. Wanneer dan blijkt dat met de subsidie van de provincie en aanvraag van NOW 3 
(rijksregeling) de tekorten voldoende zijn opgevangen, kan de overige € 100.000 waartoe bij de derde 
kwartaalwijziging was besloten vrijvallen. 
 
2.1.  De commissie Samenlevingszaken is betrokken 
Gelet op de omvang van de subsidierelatie met het Cultuurbedrijf en de betrokkenheid van de 
gemeenteraad bij de consequenties van de COVID-019 maatregelen op onze maatschappelijke 
organisaties, is het goed de gemeenteraad te informeren. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Totaal tekort blijkt anders dan verwacht 
Het voorgestelde bedrag van € 100.000 is gebaseerd op de laatste prognoses van 2021 en 
verwachting van uitbetaling subsidie provincie Flevoland en NOW 3. Als uit de jaarrekening blijkt dat 
het uiteindelijke tekort minder is dan verwacht dan zal een verrekening op basis van de jaarrekening 
plaats vinden. Is onverwachts het tekort groter dan kan de overweging gemaakt kunnen worden om 
de overige € 100.000 uit de derde clusterwijziging in te zetten. Als dat, zoals verwacht, niet nodig is zal 
dit bedrag terugvallen aan de algemene middelen.   
 
Planning/uitvoering 
Na besluitvorming wordt beschikking verzonden en compensatie overgemaakt. 
 
Bijlagen  
Beschikking Stichting Cultuurbedrijf Noordoostpolder. 
 
 
Portefeuillehouder :  
Steller : mevrouw E.T.M. Müller; 06 48 13 46 13; e.muller@noordoostpolder.nl 
 
 
 
 


