Vragen van de fractie van D66 over de besteding van de “Corona-gelden” voor
Cultuur
In het eerste steunpakket voor de culturele sector zat €48,5 miljoen voor het overeind houden van
de lokale infrastructuur1. In het tweede steunpakket kwam daar nog eens €150 miljoen bij2.
Bovendien zat in de compensatie voor medeoverheden van het ministerie van Binnenlandse Zaken
eerst €60 miljoen3 en later nog eens €68 miljoen4 specifiek bedoeld voor cultuur. In totaal wordt er
dus €326,5 miljoen verdeeld over gemeenten en provincies voor het ondersteunen van de lokale
culturele sector die te lijden heeft gehad onder de coronamaatregelen. Wij hebben hierover de
volgende vragen.
1.
Welk precies bedrag uit deze totaalsom van €362,5 miljoen heeft de gemeente Castricum
ontvangen? In het bijzonder: welk precies bedrag heeft de gemeente Castricum ontvangen uit de
€150 miljoen van het tweede steunpakket voor de culturele sector, bedoeld voor het ondersteunen
van de lokale culturele infrastructuur?
2.
Heeft het college al bedacht hoe zij de middelen uit deze steunpakketten gaat besteden?
Zo ja, waaraan? Zo nee, wanneer denkt u de raad hierover te kunnen informeren?
3.
Is het college het met D66 eens dat de cultuureducatie en -participatie ook hard getroffen is door de
coronacrisis? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen voor deze specifieke sector?
4.
Is het college het met D66 eens dat deelname aan cultuur voor kwetsbare groepen moeilijker is
geworden als gevolg van de coronacrisis en dat dit onwenselijk is voor de kansengelijkheid en het
welzijn van onze inwoners? Zo ja, welke lokale maatregelen zijn er getroffen om ervoor te zorgen dat
deze doelgroep in aanraking blijft komen met cultuur?
5.
Is het college het met D66 eens dat cultuureducatie een essentieel onderdeel is van het onderwijs?
Zo ja, welke acties heeft u ondernomen richting scholen om hen te helpen om culturele activiteiten
en lessen doorgang te kunnen laten vinden? Heeft u scholen daarbij geholpen bij het aanvragen van
de rijksmiddelen die hiervoor ingezet kunnen worden56?
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