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Geachte mijnheer Hugues, 

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief delen wij u het volgende mede. 

Vraag 1 
Deelt u de mening van de SP dat de verdeling van deze, beperkte, subsidie een behoorlijk 
scheve verhouding heeft over Limburg. Graag een onderbouwing van uw antwoord. 

Antwoord vraag 1 
Het Fonds voor de Podiumkunsten geeft op een professionele manier uitvoering aan de 
subsidieregelingen van de Rijksoverheid, binnen de criteria die daarvoor gelden. 
Binnen de gemeente Venlo kwamen 2 voorzieningen in aanmerking voor de subsidie; 
Theater de Maaspoort en Poppodium Grenswerk. Wij zijn erg verheugd dat zij een subsidie 
ontvangen hebben. Voor beide podia is het aangevraagde bedrag toegekend. 

Vraag 2 
De individuele Zzp'er binnen het culturele veld lijkt met deze subsidie niet veel verder te 
komen. Bent u bereid om zelf of via de VNG en/of bij de provincie aan te dringen om juist 
deze groep te ondersteunen. Zo nee, waarom niet. Graag een onderbouwing van uw 
antwoord. 

Antwoord vraag 2 
De subsidies van onze gemeente worden verstrekt aan culturele instellingen, verenigingen 
en incidentele projecten. Uiteindelijk stimuleren we hiermee de werkgelegenheid van de 
culturele sector, waarin inderdaad veel Zzp'ers werkzaam zijn. De hele culturele sector lijdt 
onder de coronamaatregelen, van instellingen tot kunstenaar. Daar waar we kunnen zoeken 
we samen met onze partners naar oplossingen om de keten 

postadres Postbus 3434 
postcode 5902 RK Venlo 
bezoekadres Hanzeplaats 1 Venlo 
telefoon 14 077 
telefax +31 77 3596766 
internet www.venlo.nl 
bank NL33BNGH0285008749 



in Venlo zo goed mogelijk overeind te houden. Dit betekent ook dat de podia zoeken naar 
creatieve oplossingen om binnen de beperkingen podium te bieden aan artiesten om zich te 
presenteren. De instellingen werken volgens de fair practice code, dus alle artiesten worden 
betaald. 
De overheid heeft de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers) verlengd, tot uiterlijk 30 september 2020. Ondernemers kunnen een aanvraag 
indienen of een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen bij de gemeente. 
Tot 26 juni konden Zzp'ers ook aanspraak maken op de TOGS (Tegemoetkoming 
Ondernemers Getroffen Sectoren). Uiteraard zijn wij in gesprek met de Provincie en het Rijk 
voor aanvullende financiering 

Vraag 3 
Ziet u mogelijkheden om op enig andere manier het culturele veld verder te ondersteunen in 
deze coronacrisis? 

Antwoord vraag 3 
Wij zoeken samen met onze culturele partners naar oplossingen. In de corona 
impactanalyse die aan de gemeenteraad aangeboden wordt, doen wij verslag van de stand 
van zaken in de culturele infrastructuur in Venlo en welke ondersteuning wij geboden hebben 
of nog gaan bieden. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van 
de secretaris de burgemeester ~ 
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