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Betreft: verzoek gemeentelijke maatregelen.
Verzoek: stuur door ‘to whom it may concern’.
Geachte heer, mevrouw,
De economische schade van de coronacrisis voor de landelijke en dus ook zeker de gemeentelijke culturele
basisinfrastructuur is op dit moment niet te overzien. Wat zeker is dat deze fors is en de gevolgen regelrecht
bedreigend zijn.
Er is sinds het kabinetsbesluit van 12 maart jongstleden bij veel culturele organisaties onvoldoende geld in kas is
of op de bankrekening om aan alle kortlopende financiële verplichtingen te voldoen. Dit leidt direct
tot liquiditeitsproblemen. Het zal enige tijd duren voor we kunnen rekenen op financiële steun van het Rijk en
het consumentenvertrouwen in de cultuur terug is. Daarmee dreigt op korte termijn onherstelbare culturele,
economische en ook maatschappelijke schade te ontstaan voor uw gemeente.
Wij spreken enorme waardering voor uit voor de opstelling van de gemeenten in Nederland, vanuit het besef dat
de gemeenten al een enorme taak op zich hebben genomen om de uitvoering van enkele generieke maatregelen
van het kabinet uit te voeren. Zoals de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) voor
zzp’ers, waarvan circa 180.000 in de culturele en creatieve sector werken.
Helaas zullen de generieke maatregelen van het kabinet niet voldoende zijn om uw culturele
voorzieningenniveau op peil te houden. Vandaar dat wij als brancheorganisaties in de cultuur uw gemeente met
klem willen vragen om tot een nader te bepalen datum over te gaan tot:
 opschorting van het innen van huurpenningen en onderhoudsbijdragen van al uw gemeentelijke
cultuurgebouwen en -terreinen;
 ondersteuning van het verzoek tot opschorting aan andere verhurende partijen, zoals
woningbouwcoöperaties;
 ondersteuning van het verzoek tot opschorting aan particuliere verhurende partijen;
 uitstel van betalingen aan gemeentelijke belastingen;
 doorbetaling van (exploitatie)subsidies aan culturele organisaties, ook aan het amateurcircuit (zoals
verenigingen);
 een niet strenge, inschikkelijke omgang met de prestatieafspraken uit uw subsidieovereenkomsten met uw
subsidieontvangers, ook wanneer u als gemeente opdrachtgever bent (bijvoorbeeld voor culturele
evenementen);
 doorbetaling van activiteiten die cofinanciering ontvangen, zoals buurtsport- en cultuurcoaches en de
subsidieregeling Cultuureducatie met kwaliteit (in het primair onderwijs).
 Het treffen van compenserende maatregelen. Door de opgelegde sluiting lijden gemeentelijk gefinancierde
instellingen, schade doordat inkomsten uit kaartverkoop, verhuur en horeca wegvallen. Deze maken een
substantieel deel uit van hun inkomsten. Deze schade wordt niet ondervangen door het huidige pakket aan
maatregelen dat het kabinet aanbiedt.
Wij wachten op de Kamerbrief waarin meerdere steunmaatregelen van het kabinet worden toegelicht. Sommigen
zeggen dat deze vrijdag 27 maart komt. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid staan daarin ook details
over afspraken tussen het ministerie OCW met het Rijksvastgoedbedrijf (BZK). Deze afspraken (over
bijvoorbeeld de duur- en looptijd) zouden ook in deze brief op zijn plek zijn. We behouden ons het recht voor
daar, indien nodig, op terug te komen.
Wij zetten ons in verschillende gremia in om de schade voor de culturele organisaties en dus uw gemeente
zoveel mogelijk te beperken. Zodra de situatie weer onder controle is, bespreken onze, in uw gemeente
gevestigde leden graag met u hoe een en ander fatsoenlijk terug te draaien.
Met vriendelijke groet,
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