€150 miljoen! Wat ga je ermee doen?
Bij de decembercirculaire ontvangen alle gemeenten in Nederland een bijdrage uit de €150
miljoen uit het steunpakket voor cultuur. Dit geld is bedoeld om lokale en regionale
infrastructuur te ondersteunen. Dus ook cultuureducatie en -participatie. Hieronder staan
enkele suggesties om deze sector vanuit dat steunpakket te ondersteunen.
1. Scheld de huur kwijt van amateurverenigingen en (private) cultuureducatieve
organisaties waar het gemeentelijk vastgoed betreft.*
2. Bemiddel tussen amateurverenigingen en (private) cultuureducatieve organisaties
waar het private huur betreft. Verdeel de lasten bijvoorbeeld over de gemeente, de
huurder en de verhuurder.
3. Stel ruime gebouwen uit het eigen vastgoedbedrijf beschikbaar voor
amateurverenigingen, culturele instellingen/aanbieder en scholen om voor
repetities, voorstellingen en workshops op veilige afstand.
4. Stel een lokale overbruggingsregeling op om professionals die geen gebruik hebben
kunnen maken van de generieke maatregelen te ondersteunen.
5. Bied extra ondersteuning voor bijstandsgezinnen of gezinnen op de armoedegrens
om deel te nemen aan cultuuractiviteiten (denk bijvoorbeeld aan extra /ander
vervoer, gratis openbaar vervoer, gratis fiets, ruime korting op deelname of andere
middelen).
6. Ga ruimhartig om met subsidievoorwaarden van amateurkunstverenigingen en
andere culturele aanbieders als afgesproken prestaties niet gerealiseerd kunnen
worden.
7. Maak extra middelen vrij om de veerkracht van de bewoners te versterken met
cultuur, dat zal nodig zijn omdat de gevolgen van corona nog lang zullen nadreunen
(eenzaamheid door sociale isolatie, werkeloosheid, oplopende schulden, groeiende
armoede).
8. Zorg voor voldoende veiligheidsmaatregelen en -materialen i.v.m. bescherming
tegen het coronavirus (ontsmetting; PPE) in openbare gebouwen voor educatie en
participatie.
9. Stimuleer onderwijs en verenigingen om de culturele instellingen en zzp’ers te
blijven betalen ook al kunnen activiteiten niet of anders plaats vinden (bijvoorbeeld
uit het CJP-budget).
10. Maak verbinding op het gemeentehuis: laat verantwoordelijken voor sport, cultuur
en welzijn (Wmo, jeugdwet, participatiewet) samen een plan maken.
*NB: In tegenstelling tot (extra) subsidies wordt huurkorting niet tot de
inkomsten gerekend en zodoende niet afgetrokken van de eventuele NOW-steun
die gezelschappen en instellingen ontvangen.

