B en W Adviesnota
Onderwerp

Bijdrage aan Cultuur Innovatiefonds Limburg.

Zaaknummer
B & W datum

8 februari 2021

Teammanager

Ernst-Jan Meerbeek

Afdeling/Team

Stad Dorpen en
wijken/Maatschappelijke
ontwikkeling

Naam steller

Marij Theelen

Portefeuillehouder

Besproken met

Ja, met Anne Thielen op 1-2- 2021

Anne Thielen

portefeuillehouder
Openbaarheid

Deze adviesnota is openbaar, met
uitzondering van de bijlagen i.v.m.
privacy.

Bevoegd orgaan

B&W

ADVIES
1. Aan Stichting Cultuur in Bedrijf een eenmalige incidentele subsidie van € 50.000, namens de 13
deelnemende gemeente van de Cultuurregio Noord Limburg, vast te stellen voor 2021.
2. Hiervoor een bedrag van € 4.545,45 (= aandeel Venray) beschikbaar te stellen.
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Samenvatting
Het Cultuur Innovatiefonds Limburg is bedoeld om met name jonge en mid-career makers (zelfstandigen
zoals kunstenaars, schrijvers, theater- en filmmakers en creatieve designers) die niet in aanmerking
komen voor rijksregelingen, in deze coronacrisis te ondersteunen. In het bestuurlijk overleg Cultuurregio
Noord-Limburg van 28 okt. 2020 is dit idee omarmd door alle dertien de aanwezige gemeenten en is
bestuurlijk besloten om dit iniatief gezamenlijk te ondersteunen. Het op te richten fonds wordt door de
Cultuurregio via een verdeelsleutel gevuld tot een bedrag van € 50.000,00. De provincie heeft
aangegeven datzelfde bedrag bij te willen dragen. Ook het bedrijfsleven wordt gevraagd om bij te dragen
en het fonds verder te vullen. Venrayse culturele makers en projecten hebben al belangstelling getoond
om hier gebruik van te gaan maken.

Beoogd resultaat
Het ondersteunen van de lokale en regionale culturele sector als gevolg van corona.

Argumenten
1.1 Het Cultuur Innovatiefonds Limburg is een aanvulling op bestaande steunmaatregelen.
De steun is speciaal bestemd voor Limburgse makers en werkenden (zzp’ers) in de culturele en creatieve
sector, die getroffen worden door de coronacrisis maar niet in aanmerking komen voor de
steunmaatregelen van de rijksoverheid. Dit Innovatiefonds is een tijdelijk fonds voor de periode van 2
jaar, ter ondersteuning van de aankomende generatie cultuur- en creatieve makers van Limburg om hen
een boost te geven voor opdrachten en werkgelegenheid, hen te behouden voor deze provincie en om
kleinschalige initiatieven die passend zijn in de huidige crisistijd mogelijk te maken.
1.2 De doelgroep van het Cultuur Innovatiefonds Limburg is een belangrijke groep voor de culturele
infrastructuur in Venray en omgeving.
De culturele infrastructuur bestaat niet alleen uit de (grote) instellingen, verenigingen en gevestigde
gezelschappen. Voor de culturele infrastructuur is de hele productieketen van belang. Onderdeel van die
keten zijn ook alle zelfstandige en professionals die voor de inhoudelijke programma’s zorgen. Door de
coronacrisis en de maatregelen die zijn genomen (onder andere het tijdelijk sluiten van podia, scholen en
musea) ervaren deze professionals een ernstige teruggang in werkgelegenheid. Zij kunnen geen aanbod
meer maken, omdat de vraag uitblijft en de middelen ontbreken.
1.3 De provincie Limburg en ook andere gemeenten in onze regio ondersteunen dit initiatief.
De provincie heeft een bijdrage van € 50.000,- aan het Cultuur Innovatiefonds Limburg toegezegd.
Om het fonds verder te vullen, dragen naast de provincie en gemeenten ook andere
belangenorganisaties, bedrijven, culturele instellingen en andere private fondsen bij. In het laatste
bestuurlijk overleg van de Cultuurregio Noord hebben de aanwezige gemeenten waardering voor dit
initiatief uitgesproken. Op 28 okt. jl. is bestuurlijke de afspraak gemaakt om ook namens de Cultuurregio
een bijdrage te leveren van in totaal € 50.000,-. Dit bedrag wordt in verhouding verdeeld onder de 13
deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Venray komt dat neer op een bedrag van € 4.545,45.
1.4 We hebben van het Rijk middelen ontvangen ter ondersteuning van de culturele infrastructuur om de
nadelige effecten van de coronacrisis te verkleinen.
Deze middelen zijn toegevoegd aan het noodfonds corona, daarom vragen we het college om een besluit
te nemen over de bijdrage aan het Cultuur Innovatiefonds voor de Venrayse bijdrage in dit voorstel. Door
een bijdrage te verlenen aan het innovatiefonds voldoen we aan het doel waarvoor het Rijk de middelen
heeft verstrekt. Ook leveren we indirect een bijdrage aan de verschillende oproepen die we hebben
ontvangen vanuit het lokale veld over de besteding van deze middelen.

Risico’s
1.1 Het Cultuur Innovatiefonds Limburg is een gemeente-overstijgend fonds.
Het Fonds richt zich op makers in de hele provincie Limburg. Het is daarom niet aan te tonen dat de
middelen die wij bijdragen ook alleen naar Venrayse makers gaan. De ondersteuning van makers uit de
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rest van Limburg is echter net zo belangrijk voor Venray en de regio, omdat die makers ook bijdragen
aan het lokale aanbod. De verwachting is echter zeker dat ook makers uit Venray gebruik gaan maken
van het fonds.

Kanttekeningen
1.1 Het Cultuur Innovatiefonds Limburg is een gemeente-overstijgend fonds.
Het Fonds richt zich op makers in de hele provincie Limburg. Het is daarom niet aan te tonen dat de
middelen die wij bijdragen ook alleen naar makers gaan uit Venray. Cultuur houdt niet op bij de
gemeentegrenzen. Het fonds biedt zelfstandige de kans een bijdragen te leveren aan de lokale cultuur.
De verwachting is dat zeker ook makers uit Venray gebruik gaan maken van het fonds.

Communicatie
De bijdrage wordt overgemaakt naar de gemeente Venray, die namens allen gemeenten van de
Cultuurregio Noord Limburg beschikt. Het prins Bernard Cultuurfonds zorgt voor de uitvoering.
De middelen worden voor 1 jaar beschikt, waarna evaluatie plaatsvindt.
We brengen de regeling onder de aandacht bij het lokale culturele veld.

Financiële gevolgen
Het Rijk heeft vanwege de Coronapandemie middelen verstrekt voor de borging van de lokale en
regionale culturele infrastructuur. Het voorstel is om een bedrag van € 4.545,45 beschikbaar te stellen
voor dit initiatief en dekking te halen uit het noodfonds corona. Compensatie die we van het Rijk
ontvangen wordt toegevoegd aan dit budget.
CIBL heeft een aanvraag ingediend bij de Cultuurregio Noord Limburg voor € 50.000,-. 13 gemeenten
leveren een bijdrage aan de Cultuurregio op basis van een gewicht.
Gemeenten tot 20.000 inwoners hebben een gewicht van 1 (5 gemeenten) € 2.272,72
Gemeenten tussen 20.000 – 75.000 hebben een gewicht van 2 (7 gemeenten) € 4.545,45
Gemeenten met een 75.000 of meer inwoners hebben een gewicht van 3 (1 gemeente) € 6.818,18
Een gewicht staat voor een bedrag € 2.272,72.

Personele/organisatorische gevolgen
De verantwoordelijkheid voor dit besluit en de uitvoering hiervan vergen extra inzet van ambtelijke
ondersteuning door de gemeente Venray.

Juridische gevolgen
Voor de uitvoering van de regionale samenwerking hebben de gemeenten de penvoerder, de gemeente
Venray, in de samenwerkingsovereenkomst gemandateerd voor procedures en verantwoording.

Rechtmatigheid

Fatale termijnen

Vervolgtraject besluitvorming
Beschikking kan pas verstuurd worden na volgend regionaal overleg Cultuur op 17 februari a.s.
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Evaluatie
Per half jaar krijgen we een voortgangsrapportage en een eindevaluatie.
Bijlagen
Aanvraag bijdrage Cultuur Innovatie Fonds Limburg.
Beschikking

Naslagwerk

