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Ontwikkeling  

Bijlagen -  

 

De coronacrisis raakt ons allemaal en heeft drastische gevolgen ook voor de culturele sector van Haarlem. 

Onze podia, musea en andere culturele instellingen zijn gesloten tot in ieder geval 28 april, nieuwe 

programmering kan niet worden voorbereid, evenementen zijn afgelast, en publieksgelden en andere 

inkomsten zijn weggevallen. Instellingen, makers en cultureel ondernemers maken zich grote zorgen over de 

financiële situatie en hun toekomst.  

 

Maatregelen korte termijn 

De ambtenaren van de gemeente en wethouder Meijs hebben veelvuldig contact met culturele instellingen, 

groot en klein. Voor de korte termijn heeft de gemeente Haarlem verschillende maatregelen getroffen: 

- Om te zorgen dat er de eerstkomende tijd voldoende liquiditeit gegarandeerd kan worden, worden 

de (maandelijks) subsidies van culturele instellingen eerder bevoorschot. Zo hebben de grote podia 

reeds hun subsidie ook voor mei en juni ontvangen. Per gesubsidieerde instelling wordt verder 

bekeken wat nodig en mogelijk is.  

- Toneelschuur, Patronaat, Stadsschouwburg en Philharmonie ontvangen ook een vooruitbetaling van 

de maandelijkse onderhoudsbudgetten en van reeds toegekende budgetten voor 

vervangingsinvesteringen. Werkzaamheden worden meestal gepland op momenten dat er geen 

publiek is, deze kunnen nu naar voren worden gehaald. 

- Gesubsidieerde instellingen, gehuisvest in gemeentelijk vastgoed, ontvangen 1 op 1 huursubsidie. In 

plaats van uitstel van huurbetalingen, wordt ook de uitbetaling van de huursubsidie naar voren 

gehaald.  

- Voor niet-gesubsidieerde partijen die van de gemeente huren (denk aan gemeentelijke ateliers), is 

opschorting van huurbetaling mogelijk. 

- De gemeente zal coulance betrachten als prestatieafspraken voor 2020 niet nagekomen kunnen 

worden. Dit geldt ook voor projecten die een subsidie hebben ontvangen van het 

Cultuurstimuleringsfonds. Per geval wordt bekeken of bijvoorbeeld uitstel mogelijk is. 
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- Alle cultureel ondernemers wordt aangeraden om gebruik te maken van de generieke maatregelen 

die door het rijk en gemeente zijn getroffen. Veel instellingen en zelfstandigen doen hier een beroep 

op. 

 

Inventarisatie en onderzoek naar aanvullende maatregelen 

Ook met de partners binnen de metropoolregio Amsterdam wordt gesproken over de situatie in de 

cultuursector en mogelijke maatregelen. Via de MRA en Amsterdam – die deelneemt aan de landelijke 

Taskforce Cultuur Corona, samen met de landelijke publieke en private cultuurfondsen, Kunsten ‘92, de VNG 

en het Interprovinciaal Overleg – is Haarlem aangehaakt in het overleg met het ministerie van OCW. 

 

Om te kunnen bepalen welke maatregelen nodig en mogelijk zijn voor de Haarlemse cultuursector, is het 

belangrijk eerst een beeld te hebben van de financiële impact van corona. Daarom is op 2 april jl. een 

inventarisatie uitgezet onder de gesubsidieerde kunst- en cultuurinstellingen om inzicht te krijgen in met 

name de verwachte inkomstenderving en lastenvermindering en mogelijke liquiditeitsproblemen. Op basis 

van deze informatie brengen we, binnen een breed gemeentelijk kader, de mogelijke maatregelen in kaart.  

 

Bij te nemen maatregelen wordt ook gekeken naar het rijksbeleid. De minister van OCW heeft op 27 maart 

een eerste brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de impact van corona op de cultuursector. Zij zoekt 

aansluiting op de algemene (generieke) regelingen van het kabinet en richt zich vooral op rijksgesubsidieerde 

instellingen. In aanvulling daarop heeft de Federatie van Werkgeversverenigingen in de Cultuur het kabinet 

en de VNG opgeroepen tot specifieke steun voor de culturele infrastructuur van gemeenten, met financiële 

bijdragen vanuit de rijksoverheid.  

 

Veerkracht 

Hoe lang de coronacrisis duurt, hoe ingrijpend de gevolgen voor cultuurstad Haarlem zullen zijn, en of het rijk 

verdere ondersteuning kan bieden, kunnen we nu nog niet overzien. De coronacrisis vraagt veel veerkracht 

van mensen, van onze gemeente en ook van de culturele sector.  Ondertussen zijn wel mooie initiatieven 

ontstaan zoals de live Instagram-rondleiding door het Teylers Museum en een video-première van 

Toneelschuur Producties. Cultuur geeft daarmee onverminderd verbeelding, inspiratie en troost, juist in deze 

uitdagende tijden. 
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