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Lokaal Belang
mevrouw M. Blankenburgh
 
  

Geachte mevrouw Blankenburgh,

Op basis van de organisatieverordening van de gemeenteraad artikel 42, heeft uw  
fractie van Lokaal Belang schriftelijke vragen gesteld aangaande de financiële positie en 
de toekomst van het Schaffelaartheater.

Hierbij beantwoorden wij uw vragen:

Uw gemeenteraad heeft op 22 maart 2017 overwogen dat het Schaffelaarheater een 
belangrijke maatschappelijke voorziening is voor de inwoners binnen de gemeente en 
de regio en dat de waardevolle theaterfunctie naar de toekomst zeker moet worden 
gesteld.
In alle afwegingen die wij maken zijn wij ons hiervan bewust en waken wij voor de 
continuïteit van het theater, de culturele functies en de betrokkenheid.

De gevolgen van de COVID-19 situatie zijn groot voor de culturele sector. De discussie 
voor steun speelt momenteel op landelijk en provinciaal niveau.
Er is een regeling van de provincie Gelderland waar het theater gebruik van kan maken: 
COVID-19 Tijdelijke maatregelen theaters en podia. De provincie wil de culturele sector 
in Gelderland steunen door het mogelijk maken van overbruggingsmaatregelen. Deze 
subsidie is een tegemoetkoming in het verlies van inkomsten als gevolg van de COVID-
19-maatregelen. Het maximale subsidiebedrag per aanvrager is € 100.000,-

De culturele sector krijgt van de rijksoverheid ook extra ondersteuning. Het kabinet heeft 
28 augustus bekendgemaakt dat het bovenop de verlengde algemene steunmaatregelen 
€ 482 miljoen extra uittrekt voor de culturele sector. Hiervan is ca. € 150 miljoen voor 
gemeenten om de cruciale lokale culturele infrastructuur te ondersteunen. Dit is naast 
de € 60 miljoen die beschikbaar komt voor de schade die gemeenten hebben opgelopen 
voor de periode 1 jun – 1 dec. Dit is bovenop de eerdere 60 miljoen die gemeenten 
hebben ontvangen voor periode 1 mrt -1 jun. 
Een nadere invulling van het nieuwe steunpakket wordt de komende tijd uitgewerkt. Wat 
dit voor de gemeente en het theater gaat betekenen is nu nog niet duidelijk.

Het Schaffelaartheater beraadt zich op mogelijke toekomstscenario’s om culturele en 
maatschappelijke meerwaarde te kunnen blijven bieden. In deze scenario’s wordt gericht 
op lokale samenwerking met de partners in het pand en met andere cultureel-
maatschappelijke partijen. Waar mogelijk wordt het cultuurplatform hierbij betrokken. 

Afhankelijk van de financiële steun die het Schaffelaartheater ontvangt van de Provincie, 
kan bekeken worden in hoeverre aanvullende steun nodig is voor instandhouding van 
het theater. Hierover houdt de gemeente actief contact met zowel het bestuur van het 
Schaffelaartheater als met het MTB.
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We komen met informatie naar de raad, zodra er meer inzicht is in de gevolgen voor het 
brede cultuurveld en mogelijke compensatie regelingen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk
secretaris burgemeester


