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Lobby voor herstelplan culturele en creatieve sector loopt door
Herstelplan voor de culturele en creatieve sector
In aanloop naar de diverse debatten deze week in de Tweede Kamer presenteerde de Taskforce een Herstelplan voor
de culturele en creatieve sector in vijf punten. Dit plan is niet alleen bedoeld voor 2020, maar loopt tot ver in 2021,
omdat we weten dat de vraaguitval langer zal duren dan de coronacrisis zelf. Kort samengevat:
1. Zorg voor extra, sectorspecifieke steun.
2. Help gemeenten en provincies de fijnmazige culturele infrastructuur in stand te houden.
3. Creëer een Nationaal Herstelfonds om overbrugging te bieden aan individuele makers, culturele instellingen,
bedrijven, om de vraaguitval te keren en om bezoek te stimuleren.
4. Zet in op ruimhartig fiscaal beleid voor donaties, crowdfunding en legaten.
5. Bied een reëel perspectief op verdere heropening.

Voorjaarsnota
Vandaag komt een serie van vier amendementen van PvdA, Groen Links en SP in stemming voor meer steun voor
cultuur. De amendementen bepleiten extra middelen voor zzp’ers en freelancers, voor een innovatiefonds en voor het
nietgesubsidieerde deel van de sector. Daarnaast de oproep om € 200 miljoen euro extra ter beschikbaar te stellen
voor een tegemoetkoming in huisvestingskosten van culturele instellingen. Minister Hoekstra heeft deze
amendementen gisteren in het debat over de Voorjaarsnota ontraden.

Tweede Kamerdebat Cultuur en corona II, afgelopen maandag
Een herstelplan (herstelpakket) is ook onderwerp van een van de moties die tijdens dit Kamerdebat is ingediend.
Deze motie van Lodewijk Asscher (PvdA; medeondertekend door GroenLinks, SP, D66 en Partij voor de Dieren)
‘verzoekt de regering een herstelpakket te ontwikkelen voor de kunst en cultuursector en de Kamer hierover uiterlijk
op Prinsjesdag te informeren’. Een overzicht van alle moties treft u HIER. Vanavond (donderdag 2 juli) wordt over de
moties gestemd. Onder andere de Museumvereniging en de NAPK hebben uitgebreid verslag gedaan van het debat.

Handreikingen aan de politiek om het herstelplan uit te voeren
Onder andere de gezamenlijke culturele instellingen spannen zich in om de politiek te stimuleren om de diverse
onderdelen van dit brede herstelplan te implementeren. Na het cultuurdebat van maandag zijn er deze week nog
diverse acties ondernomen (met soms ook al de blik vooruit naar Prinsjesdag):

*

De Creatieve Coalitie heeft dinsdag een brief aan minister van Engelshoven gestuurd, waarin de regering wordt
opgeroepen om voor de zomer steun te bieden aan duizenden werkenden die tussen de wal en het schip vallen, die
buiten alle regelingen vallen.

*

De Museumvereniging heeft mede namens de taskforce culturele en creatieve sector een brief aan
staatssecretaris Vijlbrief gestuurd over Verruiming van de Geefwet als fiscale stimulans voor gulle gevers aan
culturele ANBI’s.

*

Voor het Tweede Kamerdebat vandaag met minister Ollongren (BZK) over de financiële positie van gemeenten:

>> heeft de Museumvereniging, mede namens de taskforce culturele en creatieve sector, dinsdag een brief aan
minister Ollongren gestuurd om te pleiten voor een tegemoetkoming vóór het zomerreces in de doorlopende
huisvestingskosten, zoals huur van culturele instellingen voor panden die (on)middellijk door overheden worden
geëxploiteerd en van de gemeentebelastingen.
>> heeft Kunsten ‘92 dinsdag, mede namens de taskforce en in samenwerking met LKCA, een beroep op de
woordvoerders BZK gedaan om lokale bezuinigingen zoveel mogelijk te voorkomen door extra middelen ter
beschikking te stellen in het gemeentefonds, ook voor cultuur.
>> heeft de VNG in een position paper voor de Kamerleden gevraagd om stappen te zetten die leiden tot een
verbetering van de kwetsbare financiële positie. De VNG schrijft dat ‘alle investeringen en huidige voorzieningen op
gebied van sport, cultuur en klimaat, ook zonder Corona effecten, uit het nest gedrukt dreigen te worden’. Ook
gemeenten zelf komen in actie: vanochtend demonstreren 75 wethouders in het kader van de (digitale) manifestatie
#stoplokalebezuinigingen waar iedereen online aan mee kan doen.

*

De evenementensector is van start gegaan met het opzetten van een zogenaamd Fieldlab programma om bij te
dragen aan een eventuele versoepeling van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het
programma is een initiatief van de gehele sector, van zakelijke tot publieksevenementen en van cultuur tot sport en
onderzoekt de mogelijkheden met als hoofddoel: terug naar het oude normaal. Lees hier het persbericht.
De Alliantie van Evenementenbouwers is vertegenwoordigd in de taskforce culturele en creatieve sector. Omgekeerd
neemt de taskforce deel aan deze evenementenalliantie.

Morgen berichten wij nader over de uitslagen van de stemmingen over alle moties, die vanavond plaatsvinden.

Kunsten ’92 is een ledenvereniging met doel de gezamenlijke stem van kunst en cultuur te versterken.
Word ook Lid of Vriend om hier aan bij te dragen.
Wenst u zich aan of af te melden voor de nieuwsbrief, of 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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