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Geachte culturele instellingen, 

 

Op 31 maart heeft u ons namens achttien culturele instellingen een brief 

gestuurd met een gezamenlijke handreiking en vragen aan de gemeente en 

provincie over maatregelen in de corona-periode. Wij danken u voor deze 

brief. In deze onzekere tijden is het noodzakelijk om elkaar te blijven 

informeren en met elkaar in gesprek te blijven. Het doet ons goed om te lezen 

welke stappen u binnen uw instellingen al genomen hebt en dat u ook 

gezamenlijk nieuwe hartverwarmende initiatieven ontwikkelt binnen de 

huidige beperkingen. U geeft in de brief aan met welke maatregelen van de 

gemeente en provincie u geholpen zou zijn. In deze brief gaan wij hier op in. 

 

Huidige maatregelen 

In de afgelopen periode hebben wij al diverse maatregelen getroffen om 

tegemoet te komen aan de culturele sector. Gemeente en provincie gaan beide 
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coulant om met de beschikte subsidies en het afgelasten van geplande 

activiteiten en programmering. De gemaakte voorbereidingskosten van deze 

activiteiten en programmering en de doorlopende vaste lasten beschouwen we 

als subsidiabele kosten.  

 

De effecten van de huidige situatie verschillen heel sterk per instelling, zowel 

voor het uitvoeren van de activiteiten als voor de financiële gevolgen. Wij 

blijven daarover in de komende periode met elke instelling in contact. Ook 

hebben we oog voor de ZZP-ers die er in uw sector werkzaam zijn. Dat doen 

we door onze lopende opdrachten aan ZZP-ers te continueren en hen te 

informeren over de landelijke ondersteuningsmaatregelen.  
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Beide overheden bieden u de mogelijkheid om reeds toegezegde subsidies 

eerder uit te betalen als de liquiditeit van uw instelling in gevaar komt. Met de 

landelijke overheden zijn we in gesprek over financiële regelingen die de 

negatieve effecten kunnen dempen. 

 

Het verlichten van liquiditeitsproblemen doen we in eerste instantie door de 

subsidie naar voren te halen. Mocht dit onvoldoende verlichting geven dan 

gaan we met u in gesprek over andere maatregelen. Wij zijn hiervoor ook op 

een actieve manier met het ministerie van OCW over in gesprek. Voor 

evenementen heeft de gemeente Groningen al bepaald dat de leges voor alle 

afgelaste evenementen worden terugbetaald. 

 

Uw aanvullende vragen  

U geeft aan dat u behoefte heeft aan een centraal vragenloket. Wij vragen u 

om uw vragen via uw reguliere contactpersonen in te brengen. Die zullen 

indien nodig contact zoeken met relevante deskundigen binnen en buiten onze 

organisaties. Beantwoording van uw vragen is maatwerk, uw reguliere 

contactpersonen zijn het best geïnformeerd over de specifieke situatie van uw 

instelling. Wij verwachten dat voor bepaalde specifieke zaken als 

verzekeringsvraagstukken ook op landelijk niveau ondersteuning komt. 

Met mailingen informeren wij de culturele sector regelmatig over actuele 

ontwikkelingen. Hiermee creëren we ook een gelijk speelveld voor alle 

instellingen.  

 

U stelt voor afstemming te zoeken met particuliere fondsen, dit vinden wij 

een goede suggestie. De Kunstraad onderhoudt door het fondsenoverleg al op 

regelmatige basis contact met deze fondsen. Wij gaan de Kunstraad  vragen 

om de particuliere fondsen te benaderen met het verzoek om ook coulant om 

te gaan met prestatie- en verantwoordingsverplichtingen. Op die manier 

trekken we als landelijke en regionale overheden en landelijke en particuliere 

fondsen één lijn. Ook kunnen we ze vragen of ze bereid zijn om bij te dragen 

aan noodhulp voor de sector.  

 

Het cultuurnota traject ligt op dit moment nog op schema. De Kunstraad is 

met haar adviescommissies op dit moment haar advies aan het opstellen. 

Mocht in de planning toch nog iets veranderen, dan zullen wij u daar 

uiteraard over informeren. Het heeft onze voorkeur om de cultuurnota wel per 

1 januari 2021 te laten ingaan. Vanzelfsprekend proberen wij de komende 

periode zoveel mogelijk flexibiliteit in te bouwen zodat wij zo goed mogelijk 

kunnen anticiperen op de gevolgen van de Corona pandemie.   
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Ter afsluiting 

De maatregelen rondom corona treffen de culturele sector in het hart. 

Tegelijkertijd zien wij dat deze sector juist in staat is om nieuwe initiatieven 

te ontwikkelingen om aan de maatschappelijke behoefte aan culturele 

uitingen te voldoen en mogelijkheden van een andere werkwijze te 

onderzoeken. Zowel voor de huidige periode met beperkingen als voor de 

periode daarna, waarin we de activiteiten weer willen opstarten. 

Graag blijven wij  met u in gesprek om binnen de verschillende disciplines de 

afstemming daarover te laten plaats vinden. Wij zijn ons ervan bewust dat de 

situatie zich snel ontwikkelt, waardoor informatie delen van cruciaal belang 

is. Dit antwoord en uw brief zullen wij versturen aan alle partijen die op dit 

moment een aanvraag hebben gedaan voor de cultuurnota 2021-2024. 

 

Meer informatie 

Indien u als instelling of als sector nog vragen hebt of wilt afstemmen over 

nieuwe ontwikkelingen dan doen wij dit altijd graag. Instelling-specifieke 

vragen kunt u stellen aan uw contactpersoon bij de gemeente of provincie. 

Indien u die nog niet hebt kunt u een mail sturen aan 

ContracteringMO@groningen.nl  

 

Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode en hopen dat u en uw 

naasten deze in goede gezondheid doorstaan.  

 

Met vriendelijke groet, 

Mede namens Mirjam Wulfse,  

Gedeputeerde Cultuur Provincie Groningen, 

 

 

Paul de Rook,  

Wethouder Cultuur Gemeente Groningen 
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