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Aan:  De burgemeesters van alle gemeenten in Nederland 

  P/a Genootschap van burgemeesters, t.a.v. het bestuur en bureau 
   
 
        Amsterdam, 12 januari 2021 

 
Betreft: inzet steunpakketten cultuur door gemeenten 
 

 
Geachte burgemeesters van gemeenten in Nederland, 
 
Zoals bekend heeft het kabinet, in verband met de coronapandemie, voor gemeenten extra 
steunpakketten uitgetrokken voor cultuur. In 2020 gaat het om € 120 miljoen en voor 2021 
om € 150 miljoen ten behoeve van ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur.  
 
Daarbij heeft het kabinet vanwege de snelheid in samenspraak met de VNG gekozen voor 
een decentralisatie-uitkering. Om hoeveel geld het per gemeente gaat, is te zien op de 
bijgevoegde overzichten voor respectievelijk 2020 en 2021 (tot 1 juli 2021).  
 
Het is aan uw college van B&W en aan de gemeenteraad om ervoor te zorgen dat de 
middelen die uw gemeente ontvangt daadwerkelijk aan cultuur ten goede komen. Met deze 
noodsteun via het Gemeentefonds bent u dus in staat om uw culturele organisaties te 
ondersteunen in deze moeilijke tijden. Ook minister Van Engelshoven heeft gemeenten 
hiertoe opgeroepen. 
 
Manieren om dit geld in te zetten zijn bijvoorbeeld verlaging van huur of kwijtschelding van 
gemeentebelastingen. Maar ook een tegemoetkoming in de kosten van de perioden van 
verplichte tijdelijke sluiting óf (zodra dat weer aan de orde is) aan support om te kunnen 
heropenen, door te voldoen aan een strikt protocol dat veilig en verantwoord bezoek aan 
een culturele instelling mogelijk maakt. Of aan een financiële stimulans om educatieve 
activiteiten en schoolbezoeken uit het primair en voortgezet onderwijs te intensiveren. Het is 
voor culturele instellingen van belang dat een extra financiële bijdrage en/of kwijtschelding 
van huur of lokale lasten niet wordt aangemerkt als omzet voor de NOW. 
 
In deze moeilijke periode is de waarde van kunst, cultuur, creativiteit en ontwerp voor de 
samenleving elke dag opnieuw zichtbaar. Miljoenen kinderen en volwassenen missen het om 
samen met anderen invulling te geven aan eigen creativiteit: bij de muziekschool, het koor, 
de fotoclub, schilderles, et cetera. Miljoenen bezoekers zien hun festival, concert, museum- 
of galeriebezoek of cultuurevenement in het water vallen en missen het gevoel van de 
gezamenlijke ervaring en een andere blik op de wereld. En juist de culturele en creatieve 
sector kan in deze tijd bijdragen aan vernieuwing, verbinding, troost en hoop en een cruciale 
rol spelen bij de herstart van onze samenleving.  
 
Daarom onze oproep aan alle gemeenten: omarm uw culturele instellingen, de vele 
vrijwilligers en het publiek, en zorg dat het hiervoor bedoelde geld daadwerkelijk bij hen 
terechtkomt. 
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