BIJLAGE I
Advies verdeling Rijksmiddelen Culturele organisaties gemeente Rheden (Corona)
Algemeen
Er is door het Rijk via de algemene uitkering middelen uitgekeerd ten behoeve van coronaschade
bij onze lokale culturele instellingen.
De lokale infrastructuur verdelen we in 3 categorieën:
1. Cultuurknooppunten cultuureducatie: multidisciplinaire aanbieders van cultuureducatie en
onderwijs (multidisciplinair betekent een aanbod van een aanbieder die meerdere (minimaal 3)
cultuureducatiedisciplines op één locatie aanbiedt, zoals bijvoorbeeld: muzieklessen, dans,
theater, circus, toneel). Voorbeeld: Studio26, Rhedelijk Cultureel en Cultuurbedrijf RiQQ
2. Amateurkunstverenigingen. Amateurverenigingen zijn verenigingen met leden en bestaan uit
o.a.: fanfare- en muziekkorpsen, toneel- en theaterverenigingen, zangverenigingen, fotoclubs
3. Overig: alle aanbieders die naast bovenstaande categorieën bestaan in de culturele sector:
muziekscholen, musea, galerieën/expositieruimten, cursusaanbieders in zang, muziek, schilderen,
beeldende en vrije kunst, filmhuis, literatuur, theaterprogrammering
Uitgangspunt is dat er subsidie aangevraagd kan worden, voor:
- de schade in de vaste lasten (huur, hypotheeklasten, energiekosten, personeelslasten, en
- extra kosten ten behoeve van aanpassingen om te voldoen aan de coronarichtlijnen zoals
mondkapjes, handgel, schermen, routelijnen etc.
De geleden schade en/of extra investeringen betreft de periode januari-december 2021.
Aandachtspunten verdeling middelen
➢ De aanvrager moet gevestigd zijn in de gemeente Rheden
➢ Er is een maximaal subsidieplafond voor COVID ondersteuning culturele organisaties van
€ 92.000,-.
➢ Voor de categorie cultuurknooppunten cultuureducatie geldt een maximaal subsidieplafond
van € 27.000,- totaal met een maximaal subsidieplafond per aanvrager van € 9.000,-;
Voor de categorie amateurkunstverenigingen geldt een maximaal subsidieplafond van
€ 50.000,- met een subsidieplafond per aanvrager van maximaal € 8.500,-;
Voor de categorie overig geldt een maximaal subsidieplafond van € 15.000,- met een
maximaal subsidieplafond per aanvrager van € 3.500,-.
➢ De aanvrager brengt gedocumenteerd in beeld welke vaste lasten niet gedekt konden
worden voor de periode januari-december 2021. Hiernaast dienen de extra kosten om te
voldoen aan de coronarichtlijnen gedocumenteerd in beeld te worden gebracht danwel de
facturen/rekeningen om te voldoen aan de coronarichtlijnen om te kunnen cultuur te
kunnen blijven aanbieden
➢ primair is de vergoeding bedoeld om de vaste lasten te kunnen blijven dragen en daarmee de
organisatie in stand te houden alsook de kosten/offertes om coronaproof activiteiten aan te
bieden/aangeboden te hebben.
➢ Met de huidige kennis zijn er ca. 2-4 cultuurknooppunten cultuureducatie (multidisciplinaire
aanbieders van cultuureducatie), ca. 30 amateurkunstverenigingen en 40-50 organisaties uit
de categorie overig (dit is indicatief).
Op basis van bovenstaande aandachtspunten, wordt geadviseerd om een COVID subsidieregeling te
presenteren uit de verstrekte Rijksbijdrage.
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