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Geachte heer de Rook, Geachte mevrouw Wulfse, Beste Paul en Mirjam,
We willen jullie ten eerste enorm bedanken voor alle extra werk en inspanningen die er door jullie en
velen anderen worden gepleegd voor stad en provincie Groningen. We weten dat er keihard wordt
gewerkt om ons zo goed mogelijk door deze crisis te gidsen en te loodsen. Net als alle zorgpersoneel,
alle particulieren en bedrijven die zich dag en nacht inzetten en aanpassen aan deze nieuwe en dagelijks
veranderende werkelijkheid.
Ook hebben we erg gewaardeerd dat daags na de eerste ingrijpende maatregelen van 15 maart j.l., er
vanuit uw cultuurafdelingen, informatiemailingen zijn verzonden, reikende handen werden uitgestoken
en er een start is gemaakt met inventariseren van de impact van alle maatregelen op onze activiteiten.
Evenzo na de aangescherpte maatregelen van maandag 23 maart.
Net als wij, wordt u per uur, per dag non-stop gevoed met nieuws, met brieven, met initiatieven, met
heel veel vragen over een onzekere toekomst. Wij willen daarom onze vragen, zorgen en voorstellen
zoveel mogelijk beperken en bundelen in dit gezamenlijk schrijven. Onze activiteiten en onze
werkpraktijken zijn ongelijk. Ieder is individueel met zijn organisatie, besturen, raden van toezicht en
personeel bezig met maatwerkplannen, maatwerkscenario’s. Dat blijft zo en dat individuele gesprek zal
ook nodig blijven. Wel willen we graag een gezamenlijke handreiking doen, teneinde de druk op u
zoveel mogelijk te beperken. Vanuit dat perspectief willen we u graag attenderen op een aantal zaken
die ons kunnen helpen bij de aanpak van de vraagstukken die er nu in de cultuursector liggen.
Wat hebben we al gedaan?
 Iedere instelling voegt zich uiteraard onverkort en direct naar alle maatregelen en adviezen
van regering, RIVM en lokale overheid. Dat betekent dat grosso modo, alle culturele
activiteiten in Groningen zijn gestaakt en het culturele leven tot volledige stilstand is
gekomen. We wachten op nieuwe maatregelen.
 Er is, waar van toepassing en mogelijk, gebruik gemaakt van noodmaatregelen als Torzo voor
ZZP, uitstel van belastingen en we zijn in afwachting van de NOW regeling.
 Er zijn, waar van toepassing, door iedereen verschillende scenario’s uitgewerkt en daar wordt
doorgaand aan gewerkt, aangaande annulering, mogelijke verplaatsing, het afzeggen of
omboeken van artiesten, activiteiten en projecten, de communicatie met publiek etc.
 Er is wendbaar en soms, creatief, ingesprongen op de veranderende situaties, zoals online
activiteiten die zijn gestart, tips voor thuiszitten, achterstallig werk opgepakt.
 Er is, waar mogelijk, zoveel mogelijk gezamenlijke initiatieven ontwikkeld. Dat doen we per
sector, per discipline en bijvoorbeeld, zoals nu, lokaal.
 We delen informatie onderling en delen met branche- en vakgenoten, koepelorganisaties en
ook het Ministerie van OCW.
Waar zijn wij erg mee geholpen?
 Wegnemen van eventuele onrust over reeds beschikte subsidies voor bepaalde activiteiten.
Toezegging dat deze behouden kunnen worden. Een toezegging over het mogen en moeten
aanpassen van onze activiteiten, en in hoeverre we op coulance kunnen rekenen?
 Een rol hebben in het bewaken van een gelijk speelveld, zodat klein en groot zich beschermd
voelt en toegang heeft tot dezelfde mogelijkheden en of informatie.
 Het lijkt ons praktisch als er een centraal vragenloket wordt ingesteld, specifiek voor cultuur
en creatieve industrie. Waarbij alle instellingen terecht kunnen met vragen over onder meer
juridische aspecten, organisatorische zaken rondom de Coronacrisis en vergunnings- en
verzekeringsvraagstukken.









Een gesprek over (een) garantiefonds, mogelijke garanties en (renteloze) leningen en het
eerder uitbetalen van reeds toegezegde subsidies.
Een vitale rol in landelijke discussies.
Een rol naar private fondsen toe zoals het VSB, JB Scholten, Prins Bernhard Cultuurfonds. En
daarin eventueel een rol voor de kunstraad toebedelen.
Waar mogelijk, opschorten, aanpassen of afstellen van gemeentelijke belastingen,
huurpenningen, leges.
Een gezamenlijk plan van uw provincie en gemeente voor culturele sector. Er wordt al veel
gedeeld, maar het kan nog meer. Daarin willen wij ook zeker een rol hebben en initiatief
nemen. Een speciale taskforce daarin ook voor grotere deelgebieden zoals daar zijn:
presentatieplekken (theaters/speelzalen/podia/expositie), evenementen (reeds afgelast en nog
in de planning), aanbieders/producenten etc.
Een inzicht in een ongetwijfeld, aangepast, cultuurnota traject en ook daarin rust geven voor
zowel nieuwe als gevestigde instellingen. Dat is voor zowel nieuwe als gevestigde instellingen
heel belangrijk, zeker omdat voor veel van hen meerdere trajecten bij verschillende overheden
of fondsen parallel lopen.

Ten overvloede: we willen geen extra druk toevoegen aan uw agenda, maar maken ons grote zorgen en
willen deze delen. We willen samen optrekken om de schade aan onze sector te inventariseren, te
beperken waar mogelijk en constructief omgaan met de ontstane situatie. Vanzelfsprekend kunt u
daarvoor een beroep op ons doen. Deze crisis kan alleen het hoofd worden geboden als we dat in diepe
gezamenlijkheid doen.

Met dank, blijf gezond en sterkte in deze tijd.
Noorderlicht Festival Studio On Tour //NNT (Noord Nederlands Toneel)//Club Guy & Roni//Jonge Harten
Festival//De Noorderlingen//Eurosonic Noorderslag//Noorderzon festival of performing arts & society//Het
Houten Huis//Clash festival//Vera club voor internationale pop underground//Simplon poppodium//Het Groninger
Museum//Grand Theatre Groningen// Noordwoord//NNO (Noord Nederlands Orkest)//SPOT (Oosterpoort &
Stadsschouwburg Groningen)//Martiniplaza//De Steeg.

Een breed scala aan ondertekenaars, vertegenwoordigen de onderschrijving van deze brief. Voor het eventuele
communicatie-gemak kunt u uiteraard een van de ondertekenaars aanhouden als contact; wij houden contact
onderling.

