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Onderwerp : Beantwoording schriftelijke vragen cultuur 
 
 
Geachte leden van de CDA-fractie, 
 
Op 16 november heeft uw fractie schriftelijke vragen ingediend aan ons college op grond van 
artikel 40 van het Reglement van Orde over kunst en cultuur. Deze brief geeft antwoord op 
deze vragen. 
 
1. Wat is het bedrag dat de gemeente Bergen beschikbaar heeft gekregen voor 
ondersteuning van de culturele sector. 
Antwoord:  
Het rijk heeft via het gemeentefonds diverse bedragen beschikbaar gesteld om de kosten als 
gevolg van de coronacrisis op te vangen. Een deel is gericht op het behoud van de culturele 
sector die als gevolg van de coronamaatregelen schade lijdt. Via de septembercirculaire is 
hiervoor ongeveer € 85.000 beschikbaar gesteld en daarna is er nog eens € 85.000 
beschikbaar gesteld. Deze gelden via het gemeentefonds zijn niet geoormerkt. 
 
2.Heeft het college reeds activiteiten in gang gezet om vanuit de beschikbaar gestelde 
financiële middelen aan kunstenaars concrete culturele opdrachten te verlenen waarbij het 
mes aan twee kanten snijdt; werk voor kunstenaars en een kunstwerk voor en met de 
samenleving te verlenen? Bijvoorbeeld bij de bouw van De Beeck, De voetbalfusielocatie, 
het Slotkwartier of Schoorl Centrum 
Antwoord:  
Voor ons college is het behoud van de culturele sector uitgangspunt. Door de 
coronamaatregelen is een aantal culturele instellingen in financiële problemen gekomen door 
het wegvallen van de publieksinkomsten. In de motie van 2 juli 2020 heeft uw raad ons 
college opgeroepen de culturele sector hierin tegemoet te komen. Op grond hiervan hebben 
we de gelden vooral ingezet op de tegemoetkoming van de schade als gevolg van corona bij 
Kranenburgh, Cinebergen, Holland Music Sessions en de bibliotheek. Dit in samenwerking 
met de provincie, die hiervoor een noodfonds heeft opgericht. Daarnaast hebben we een 
tegemoetkoming voor de coronaschade beschikbaar gesteld voor de Kunst10daagse, 
Stichting Gebruik Slotkapel en het Museum van Egmond. Daarnaast hebben we ingezet op 
culturele initiatieven gericht op gezamenlijke alternatieve invulling van culturele programma’s 
passend binnen de coronabeperkingen. 
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Wij hebben niet ingezet op het verstrekken van opdrachten aan kunstenaars, omdat de 
gelden waren bedoeld om de culturele sector te ondersteunen, die vanwege de coronacrisis 
in financiële problemen zijn gekomen. Opdracht voor beelden in de openbare ruimte staan 
los van de coronacrisis.  
 
3. Zo nee, is het college dit nog voornemens te gaan doen?  
Antwoord 
Wij hebben het voornemen om een beeld  te realiseren in Schoorl bij de herinrichting van het 
centrum. Bij de herbouw van De Beeck hebben we het voornemen om te kijken naar inzet 
van kunst.  
 

 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Mario Weima, beleidsmedewerker 
Samenleven van het team Beleid via telefoonnummer 088 909 7194. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 20uit03932 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

  
mr. M.N. (Martijn) Schroor  dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
secretaris burgemeester 
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