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Geachte heer/mevrouw,

Hiermee reageren wij op uw brief van 8 december jl. waarin u gezamenlijk een oproep 
doet aan onze gemeente om de ondersteuningsmiddelen die wij van het Rijk gekregen 
hebben voor de lokale culturele sector ook daarvoor in te zetten.

Wij waarderen uw signaal en vooral ook het feit dat we hierin een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid hebben. Zoals bekend hebben we in het afgelopen jaar zowel 
ambtelijk als bestuurlijk intensief contact met elkaar gehad over met name de impact die 
het coronavirus heeft op onze samenleving en specifiek de culturele sector. We nemen 
uw zorgen serieus en hebben daar waar dringend nodig ook al een (eerste) 
ondersteuning geboden aan stadstheater de Bond en theatergroep Hydra. Dit besluit is op 
14 december 2020 door de gemeenteraad bekrachtigd met vaststelling van de 
Decembernota.

In de betreffende vergadering is ook gesproken over de ondersteuningsbehoefte bij 
verschillende verenigingen en instellingen zowel vanuit cultuur, sport, jeugd als andere 
maatschappelijke organisaties. Met de gemeenteraad is afgesproken om op 8 maart 2021 
via een Corona-rapportage inzicht te geven in alle inkomsten- en uitgaven die wij als 
gemeente hebben met betrekking tot corona. Op dat moment zal ook de verdere inzet en 
ondersteuningsbehoefte ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd.

Aansluitend hebben wij in onze vergadering van 15 december jl. nog specifiek gesproken 
over de actuele (bij ons bekende) ondersteuningsvragen die er liggen vanuit cultuur, 
vrijwilligersorganisaties en buurthuizen. Daarbij is besloten dat we de integrale afweging 
voor ondersteuning aan de raad willen voorleggen op 8 maart 2021 maar bij dringende 
liquiditeitsproblemen zullen we uiteraard eerder een besluit nemen.
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Ondanks onze reguliere contacten met de culturele sector en de brede inventarisatie die 
we samen met de Cultuurregio Twente dit voorjaar 2020 hebben uitgevoerd, zijn wij ons 
ervan bewust dat we wellicht niet volledig inzichtelijk hebben welke knelpunten er zijn bij 
bijvoorbeeld niet-gesubsidieerde instellingen en verenigingen. Of welke ontwikkelingen er 
in het nieuwe jaar nog komen. Wij willen u dan ook vragen om samen met de cultuur- 
makelaar hierin een signalerende rol te vervullen. Samen moeten we er voorzorgen om 
de actuele situatie goed in beeld te krijgen om vervolgens ook samen de verantwoordelijk
heid op te pakken voor instandhouding van onze actieve en inspirerende culturele sector.

Begin 2021 willen we hierover graag met u in gesprek, want als gemeente voelen we net 
als u het sociaal-maatschappelijke belang dat de culturele sector in brede zin voor de 
Oldenzaalse samenleving vervult. Het afgelopen jaar heeft veel van ons gevraagd maar 
ook nieuwe inzichten gegeven. We zijn trots op de veerkracht, creativiteit en doorzettings
vermogen dat de culturele sector van Oldenzaal heeft laten zien en hopen inderdaad dat 
we dit samen voor de stad weten te behouden en verder te ontwikkelen.

Tot slot
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Carmen Steghuis - Bekke, bereikbaar op 
telefoonnummer (0541) 58 83 28.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders 
en de burgemeester


