Corona nieuwsbrief Cultuur 2.
Beste relaties,
Het is nog maar drie weken geleden dat onze Minister-President tijdens zijn persconferentie het land
vertelde dat bijeenkomsten met meer dan honderd personen voorlopig niet meer zijn toegestaan. Een
van de eerste maatregelen van het Kabinet die direct ingrijpende gevolgen had voor de culturele
sector.
Heel veel is sindsdien tot stilstand gekomen, ook het culturele leven. Musea, schouwburgen,
poppodia, kunstinstellingen, cursuscentra en anderen in Stad en Ommeland hebben hun deuren
gesloten. U hebt energie, bloed, zweet en tranen in activiteiten en voorstellingen gestopt die nu niet
meer doorgaan. ZZP'ers kunt u niet meer inhuren en velen van u hebben (deeltijd)ontslag
aangevraagd voor medewerkers. Zware en ingrijpende maatregelen die we een maand geleden niet
voor mogelijk hielden. De klap voor de culturele sector is ingrijpend en pijnlijk. En het gemis bij het
publiek is groot. De waarde van cultuur voel je nog sterker als het er niet is.
Ik wil een compliment geven aan eenieder van jullie. De culturele sector is de sector waar de eerste
klappen vielen. Een sector met weinig vet op de botten. Maar ook een sector die flexibel is en die
actief de samenwerking zoekt om deze crisis het hoofd te bieden. Gelijktijdig met de eerste
nieuwsbrief hebben we een inventarisatie uitgezet om de gevolgen van corona in kaart te brengen.
Uw reacties met de problemen waar velen van u mee geconfronteerd worden, hebben ons geraakt.
Dinsdag 31 maart zijn alle maatregelen verlengd tot 28 april waardoor uw problemen verder kunnen
toenemen. Gelukkig is vanuit het ministerie van OCW een steunpakket in het leven geroepen. Ook de
gemeente en provincie Groningen hebben de afgelopen week een aantal besluiten genomen om u
verder te ontlasten. Met deze nieuwsbrief informeren wij u daarover.
Ik wil u oproepen uw zorgen met ons te blijven delen. Samen gaan we ervoor zorgen dat we deze
moeilijke periode doorkomen!

Hartelijke groet,
Mirjam Wulfse
Gedeputeerde cultuur
Nieuwsbrief
In deze 2e Corona nieuwsbrief vindt u een overzicht van de maatregelen die de overheden hebben
genomen om u te ontlasten. Daarnaast informeren wij u graag over een aantal websites waar u meer
informatie kunt vinden. De overheden nemen de volgende maatregelen:

Maatregelen provincie
Het kan zijn dat u als subsidieontvanger vanwege het Coronavirus heeft moeten besluiten om de door de provincie ges
(inclusief evenementen e.d.) uit te stellen of niet door te laten gaan. Ook kan het zijn dat uw instelling (met een structur
provincie) liquiditeitsproblemen krijgt. Hiervoor zijn de volgende maatregelen genomen:
1. De activiteiten worden uitgesteld.
Maatregel: de gesubsidieerde activiteiten mogen op een later moment uitgevoerd worden.
Beschrijving: Instellingen kunnen d.m.v. een wijzigingsverzoek vragen om de activiteiten op
een later tijdstip uit te voeren. Uitvoering is mogelijk in zowel 2020 als 2021.
2. De activiteiten gaan niet door.
Maatregel: wij gaan de reeds gemaakte kosten/voorbereidingskosten subsidiëren.
Beschrijving: Het subsidiëren van voorbereidingskosten van aanvragers van evenementen en
activiteiten (naar redelijkheid en billijkheid) die t.g.v. de coronacrisis niet zijn doorgegaan en
waarbij voor het evenement of activiteit in 2020 subsidie was verleend. Dit geldt alleen voor
die activiteiten die plaats vonden in de periode 12 maart tot 1 juni (of zo langer als het rijk

evenementen verbiedt. Het gaat dan om voorbereidingskosten die niet op andere wijze
gecompenseerd zullen worden, bijvoorbeeld door het Rijk of EU . De toe te kennen
voorbereidingskosten kunnen hierbij niet hoger zijn dan de verleende subsidie. Mochten de
kosten toch hoger zijn, dan kan gekeken worden of er vanuit de subsidiepot stichtingen en
kleine ondernemingen een extra bijdrage van max. 10.000,- kan worden toegekend.
3. Structureel) gesubsidieerde instellingen komen in liquiditeitsproblemen.
Maatregel: aanpassen bevoorschottingsritme.
Beschrijving: We gaan subsidies bij liquiditeitsproblemen eerder uit betalen. (maximaal 100%
van de verleende subsidie).
4. Maatregel: faciliteren in het maken van een nieuwe evenementen / cultuuragenda met onze
partners.
Beschrijving: Samen met strategische partners bezien we welke afgelaste (culturele)
activiteiten en evenementen alsnog kunnen plaatsvinden. Een goede afstemming van nieuwe
data is wenselijk. Voorkomen moet worden dat te veel activiteiten op dezelfde
dag/weekend/week worden georganiseerd waardoor er te weinig bezoekers komen waardoor
inkomsten tegenvallen en instellingen (alsnog) in de financiële problemen komen.
5. Daarnaast onderzoekt de provincie nog de mogelijkheden om een brede noodregeling in het
leven te roepen voor stichtingen en kleine bedrijven.
Maatregelen Kunstraad
Ook de Kunstraad zal flexibel omgaan met de kosten die voortkomen uit het afgelasten van door hun
gesubsidieerde activiteiten.
Activiteiten waarvoor subsidie is verleend
Voor activiteiten waarvoor subsidie is verleend door de Kunstraad Groningen maar die worden
uitgesteld, blijft de subsidie vooralsnog staan tot 31 december 2020. Dit geeft rust voor
initiatiefnemers. Aan het eind van het jaar wordt per activiteit bekeken of er zicht is op uitvoering in
2021. De subsidie kan dan worden meegenomen naar het nieuwe jaar. Indien nodig vindt overleg
plaats.
Nieuwe subsidieaanvragen
Nieuwe aanvragen worden gewoon in behandeling genomen, vanaf nu echter alleen per e-mail. De
eerstvolgende subsidieronde sluit op 1 mei a.s. Aanvragen kunnen worden gestuurd naar
antje.van.der.meulen@kunstraadgroningen.nl.
Contact
Gezien de bijzondere omstandigheden is maatwerk soms noodzakelijk. Voor vragen of overleg kunt u
een mail sturen naar annette.steenhuisen@kunstraadgroningen.nl. Zij neemt dan contact op om
verder af te stemmen.
Maatregelen gemeenten
Een aantal gemeenten heeft inmiddels ook maatregelen genomen om door hun gesubsidieerde
instellingen te ontlasten. Wij weten dat de gemeente Groningen, Westerkwartier en MiddenGroningen vergelijkbare maatregelen als wij hebben genomen. Wij verwijzen hiervoor graag naar de
gemeentelijke websites. Daarnaast betaalt de gemeente Groningen ook leges voor afgelaste
evenementen terug en heeft zij een budget van 250.000 euro beschikbaar gesteld om nieuwe
verdienmodellen, initiatieven en noodmaatregelen mogelijk te maken. Zo wil de gemeente
ondernemers, instellingen en organisaties met mooie initiatieven ondersteunen.
Maatregelen Rijk
Dit zijn de relevante Landelijke maatregelen.
Landelijke regelingen
TOGS: Een vergoeding van 4.000 euro netto aan ondernemers die rechtstreeks getroffen worden
door de corona maatregelen. Het betreft vooral ondernemers in de horeca, cultuur, sport en beroepen
in de persoonlijke verzorging. Hier worden hoogstwaarschijnlijk nog non-food ondernemers aan
toegevoegd. https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-

19/vastgestelde-sbi-codes
TOZO: Deze regeling is gericht op ZZP-ers die geen of minder inkomsten hebben. Zij kunnen of
bijzondere bijstand aanvragen of een lening voor kapitaallasten afsluiten.
https://gemeente.groningen.nl/financiele-steun-voor-ondernemers
NOW: Deze regeling vervangt de regeling werktijdverkorting en is bedoeld voor ondernemingen die
meer dan 20% aan omzet verliezen en daarmee hun vaste lasten niet meer kunnen betalen. De
regeling is nu uitgewerkt en kan binnenkort met terugwerkende kracht aangevraagd worden.

Cultuursector
Er zijn bovendien diverse brancheorganisaties en instellingen die op de cultuur gerichte informatie
verstrekken.
Op de website van Cultuur+ondernemen vindt u een lange lijst met websites waar u hulp en informatie
kunt vinden. https://www.cultuur-ondernemen.nl/overzicht-coronacrisis-loketten. Naast dat Kunsten
’92 nauw contact houdt met het Ministerie OCW en de Tweede Kamer over de gevolgen van de
Corona-crisis voor de culturele sector, heeft de brancheorganisatie een pagina ingericht voor
instellingen en zzp'ers met relevante maatregelen die de overheid heeft getroffen.
Culturele fondsen - Het Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Fonds
Podiumkunsten, het Filmfonds, het Letterenfonds en Fonds Cultuurparticipatie maar ook andere
fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, Fonds 21 of het VSB Fonds geven op hun websites
informatie hoe zij omgaan met de gevolgen van de corona-crisis voor aanvragen, lopende projecten
en verantwoordingen.
Tot slot verzoek tot aanvullen vragenlijst.
We zullen u de komende tijd zo goed mogelijk blijven informeren over de ontwikkelingen rondom de
Corona pandemie en de maatregelen die wij treffen om u in deze moeilijke tijden te ontlasten.
Daarnaast vragen wij ook aan u om ons zo goed mogelijk op de hoogte te houden zodat we
gezamenlijk kunnen optrekken. Wij hebben u twee weken geleden een vragenlijst gestuurd die door
vrijwel iedereen is ingevuld. Onze dank hiervoor. Door het verlengen van de maatregelen is de situatie
veranderd. Wij willen u daarom vragen om eventuele nieuwe consequenties van het verlengen van de
maatregelen naar ons toe te sturen.
Verder willen wij u daarnaast de volgende vraag stellen:
- Heeft u eventueel alternatieve mogelijkheden om uw publiek te bereiken dan wel inkomsten te
generen opgezet?
Wij zien eventuele aanvullingen op de vragenlijst en inspirerende voorbeelden voor publieksbereik
graag tegemoet. Afgelopen week ontvingen we van een aantal instellingen een brief over de gevolgen
van de Corona Crisis. Deze hebben wij ter info bijgevoegd aangevuld met onze reactie. Wij wensen u
de komende tijd veel sterkte en een goede gezondheid toe.
Met vriendelijke groet,
Team cultuur provincie Groningen

