
  

  
  

  

Aan het college van  

burgemeester en wethouders   

van de gemeente Maassluis  

  

Datum: .14 april 2021 

Ons kenmerk: 202103u  

Betreft: afwegingskader en regeling tegemoetkoming coronamaatregelen 

  

Geacht college,   

  

De CRM heeft de regeling financiële tegemoetkoming coronamaatregelen Maassluis en het 

daarbij behorende afwegingskader terdege bestudeerd. 

 

Het afwegingskader 

De CRM is teleurgesteld in het afwegingskader. Dat kader is te vaag en veel te breed opgezet. 

In 4.1 van het afwegingskader worden de beschikbare middelen opgesomd. Hieruit blijkt dat 

het gaat om bijna € 400.000 aan middelen die bedoeld zijn voor culturele zaken: € 214.000 

lokale culturele voorzieningen en € 180.000 cultuurmiddelen. Het afwegingskader voor de  

€ 400.000 dient volgens de CRM daarom alleen gericht worden op de culturele en kustzinnige 

infrastructuur van Maassluis en niet op de sociale en maatschappelijke infrastructuur.  

De CRM vindt het daarom ook zeer opmerkelijk dat de MSR over de verdeling van die  

€ 400.000 en het afwegingskader wordt gehoord. De sportsector heeft namelijk al eerder 

middelen beschikbaar gekregen. 

 

De CRM verwacht dan ook dat u het afwegingskader heroverweegt en zodanig herziet dat het 

beperkt wordt tot de verdeling van de gelabelde € 400.000 voor de culturele en kunstzinnige 

infrastructuur van Maassluis.  

 

Uit het voorliggende afwegingskader komt naar voren dat aan alle criteria voldaan moet 

worden om voor ondersteuning in aanmerking te komen. Die criteria gaan best ver. Daarmee 

wordt met name voor de kleinere spelers en organisaties de drempel enorm verhoogd om een 

aanvraag in te dienen die aan alle criteria kan voldoen. De CRM is van mening dat het 

gelabelde geld ten goede moet komen aan al die verenigingen, instellingen en zzp’ers die de 

kunstzinnige en culturele infrastructuur van Maassluis inhoud en vorm geven. In het herziene 

afwegingskader verwacht de CRM dat er veel ruimte wordt geboden voor echt maatwerk.  

 

 

De regeling 

De regeling is naar mening van de CRM een bureaucratisch gedrocht. Het kan en moet veel 

eenvoudiger.  

De CRM heeft al eerder gepleit voor het verstrekken van een klein bedrag (€ 500 of € 1000) 

als gift aan de Maassluise culturele organisaties of entiteiten (niet de grote spelers als 



Koningshof, Bibliotheek) zoals de muziekverengingen, de koren, sleepvaartmuseum, de 

boten, dansscholen e.d... De CRM vraagt zich af waarom op dat voorstel nog steeds geen 

reactie is gekomen. Een dergelijke gift zou onderdeel van de regeling kunnen zijn zonder dat 

daarvoor een bureaucratisch kader hoeft te worden opgetuigd. Daarvan zijn er meerdere 

voorbeelden in het land te vinden van gemeenten die hier veel pro-actiever mee omgaan. 

 

Daarnaast moet het eenvoudiger worden en moet er meer tijd komen om een aanvraag in te 

dienen. De CRM begrijpt echt niet waarom de gemeente ruim 4 maanden de tijd neemt om 

een regeling en afwegingskader in concept op te stellen en aanvragers ongeveer 4 weken de 

tijd krijgen om een aanvraag in te dienen. Een vraag die dan ook nog voorzien moet zijn van 

allerlei gegevens en documenten (lid 2 artikel 6). Ga daar maar aanstaan als bestuur, 

bestaande uit vrijwilligers, of als zzp’er. Gelet op het feit dat, zoals u stelt in het 

afwegingskader, er voor de gemeente geen bestedingsplicht en dus geen 

verantwoordingsplicht geld vraagt de CRM zich af waarom aanvragers dan al die gegevens en 

documenten moeten overleggen. Dat ademt aan alle kanten wantrouwen. Veel van de 

verenigingen en instellingen zijn toch al bij u bekend. En het gemeentebestuur mag ook wel 

vertrouwen uitspreken richting verenigingen en instellingen en zzp’ers dat het gevraagde geld 

nuttig besteed wordt. 

 

De CRM doet dan ook een dringend beroep op u de regeling te vereenvoudigen waardoor u al 

die verenigingen, instellingen en zzp’ers die zo belangrijk zijn voor de culturele en 

kunstzinnige infrastructuur van Maassluis mogelijkheden geeft door te gaan, te vernieuwen en 

te produceren. Parallel aan deze reactie op het afwegingskader zal de CRM een advies 

uitbrengen aan het college van B&W gebaseerd op inmiddels gepubliceerde rapporten over 

hoe de gemeente Maassluis kan acteren om de culturele sector uit de crisis te laten komen en 

een doorstart te kunnen laten maken. Het afwegingskader dient in onze ogen daar ook een 

onderdeel van te zijn. 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

De Culturele Raad Maassluis  

  

De voorzitter         de secretaris  

      
M. van Raaij         G. Rikhof  

  

Cc de gemeenteraad 


