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Onderwerp: Advies aangaande besteding van de compensatiegelden die de gemeente Borsele uit 
de twee OCW-steunpakketten heeft ontvangen ter ondersteuning van de culturele en creatieve 

sector. 

 

Geacht college, 

 

De gemeente Borsele heeft het afgelopen jaar uit twee OCW-steunpakketten een bedrag 
ontvangen van ongeveer € 122.000,-. Het eerste steunpakket is vooral bedoeld om culturele 

instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector ondersteuning te bieden bij de door de corona 
pandemie ontstane liquiditeitsproblemen. Het tweede pakket richt zich meer op instandhouding 

van de cruciale lokale culturele infrastructuur door ondersteuning van lokale instellingen, makers 
en artiesten bij de productie van tentoonstellingen, films, voorstellingen en andere culturele 
activiteiten. 

Recentelijk hebben wij vernomen dat het college de afdeling Financiën heeft gevraagd om een 

brede inventarisatie te maken van door externe organisaties gemaakte kosten/gederfde inkomsten 
als gevolg van de corona pandemie. Op grond van deze inventarisatie verwacht het college een 

advies over de inzet van beschikbare middelen, inclusief de verkregen gelden voor de culturele 
sector, voor de ondersteuning van externe organisaties in brede zin.  

De Culturele Raad pleit er voor de voor ondersteuning van de culturele sector verkregen 
rijksgelden volledig ten gunste van deze sector te laten komen. Gezien het cruciale belang voor 

deze sector, hecht de raad eraan om het college door middel van dit schrijven te adviseren om 
deze gelden in zijn geheel te besteden waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk ter ondersteuning van 

Borselse culturele organisaties, instellingen, makers en artiesten. Kunst en cultuur vormen het 
sociale cement van onze samenleving. Juist in een crisistijd zoals deze, waarin er slechts zeer 
beperkt sociaal contact mogelijk is, wordt het belang van muziek, boeken, gedichten, films en 

schilderijen extra duidelijk. Zoals Ramsey Nasr aangaf in een artikel in de NRC (1 april 2020): “In 

tijden van Corona biedt kunst houvast door mee te wankelen”. 

Eén van de ideeën die geopperd is voor besteding van een deel van deze gelden is het instellen van 

een gemeentelijk lokaal cultuurfonds. Een dergelijk cultuurfonds stimuleert aan de ene kant 

kunstenaars en artiesten om nieuwe ideeën te genereren en nieuwe activiteiten op cultureel 
gebied te kunnen ontplooien. Anderzijds biedt het inwoners van Borsele nieuwe mogelijkheden 

  



 

om van kunst en cultuur te genieten. De raad ondersteunt het initiatief om een lokaal cultuurfonds 

in te stellen dan ook van harte en denkt graag mee over de invulling ervan. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Culturele Raad,     

T.A.J. Noij,       
Voorzitter      

* In verband met de Coronamaatregelen is deze brief niet voorzien van een persoonlijke 

handtekening 


