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BRIEF TASKFORCE AAN WOORDVOERDERS ECONOMISCHE ZAKEN
Vandaag heeft de taskforce culturele en creatieve sector een brief gestuurd aan de woordvoerders Economische
Zaken en Klimaat in de Tweede Kamer. Op 18 mei aanstaande vindt het debat in de Tweede Kamer plaats over de
tweede en derde incidentele suppletoire begroting inzake ‘Noodpakket banen en economie’.
Ter voorbereiding op dit debat vragen wij in de brief de aandacht van de EZKwoordvoerders, niet alleen voor
ondernemers in de culturele en creatieve sector en de uitdagingen waar zij vanwege de coronacrisis voor staan, maar
ook voor waar zij kunnen bijdragen aan het oplossen ervan.
Hoe verdient Nederland over vijftig jaar zijn geld? Niemand die het weet, maar de economische geschiedenis leert dat
innovatie nú cruciaal is voor het toekomstige verdienvermogen straks. Alleen met een aanvullend steunpakket kunnen
we onze infrastructuur en ons innovatief vermogen behouden en voorkomen dat veel creatieve professionals, zzp’ers,
makers en werknemers de veelal kleine en kwetsbare bedrijven en de sector noodgedwongen verlaten.
In de brief roepen wij de woordvoerders Economische Zaken en Klimaat daarom op tot het volgende:
> Verleng het bestaande generieke steunpakket en breid de TOGSregeling uit (uitbreiding SBIcodes ook in de brief).
> Roep een zzpoverbruggingsregeling in het leven.
> Creëer een schadecompensatieregeling en een garantiefaciliteit voor onverzekerbare risico’s getroffen sectoren.
> Stimuleer (innovatief) publiek opdrachtgeverschap door het vergroten van budgetten en het breder toegankelijk
maken van bestaande innovatiestimuleringsregelingen.
> Stimuleer en match private investeringen in de culturele en creatieve sector en publiekprivate samenwerking (PPS).
> Beïnvloed de vormgeving van een EUnoodsteunpakket voor de culturele en creatieve sector.
LEES HIER DE VOLLEDIGE BRIEF AAN DE EZKWOORDVOERDERS
Deze brief aan de EZKwoordvoerders maakt onderdeel uit van een reeks van brieven vanuit de taskforce:
* De brief van 24 april jl. aan minister Koolmees en staatssecretaris van Ark van SZW
* De brief van 27 april jl. aan de cultuurwoordvoerders t.b.v. het Kamerdebat cultuur op 28 april
* Eerdere brieven om steunmaatregelen voor de culturele en creatieve sector te bepleiten, in de eerste dagen en
weken van de coronacrisis: brief pleidooi voor steunpakket (17 maart) en brief pleidooi voor overbruggingsfonds (31
maart).

WEBINAR A.S. WOENSDAG
De Periscoop  verkenningen voor de toekomst
Woensdag 13 mei 2020 van 14.10 tot 15.10 uur
Livecast vanuit Pakhuis de Zwijger | De culturele en creatieve sector in coronatijd
Door Kunsten ’92 en de Federatie Creatieve Industrie i.s.m. Pakhuis de Zwijger
Met hoofdgast Jeroen van Erp (directeur Fabrique en praktijkhoogleraar Concept Design, TU Delft en bestuur Kunsten
‘92) en Jan Zoet (voorzitter Kunsten ’92) en Marianne Versteegh (algemeen secretaris Kunsten ’92).
In deze livecast neemt hoofdgast Jeroen van Erp ons mee in wat volgens hem de uitdagingen van deze tijd zijn en hoe
we samen kunnen werken aan een meer weerbare en toekomstbestendige sector. Hoe herpakken we ons na de
crisistijd? En wat hebben we daarvoor nodig? Lennart van de Meulen (directeur VPRO), Tinkebell (kunstenaar) en
Zippora Elders (directeur Kunstfort en curator Sonsbeek | bestuur Kunsten '92) zullen vervolgens met Jeroen van Erp
hierover in gesprek gaan. Deze tijd biedt de sector de uitgelezen kans om naar ons culturele veld te kijken en zaken ter
discussie te stellen. Praat ook mee via de live chat.

LEES HIER MEER EN MELD JE AAN!

Wilt u de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan op de
volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
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