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Geachte voorzitter en leden, 

 

Wij informeren u over hoe de rijksmiddelen, die de gemeente voor 2021 heeft ontvangen om de culturele 

sector te ondersteunen, in coronatijd worden ingezet. Deze maatregelen en de reeds genomen 

maatregelen zijn ook te vinden in de publicatie ‘Arnhems steunpakket kunst en cultuur 2021’ dat u als 

bijlage bij deze brief aantreft. Tevens informeren wij u - vanwege de onderlinge samenhang - over het 

Transformatievoorstel cultuurregio 025, dat op 19 februari 2021 namens de wethouders cultuur van 15 

gemeenten bij de provincie Gelderland is ingediend.  

 

Inleiding  

Eind 2020 is er een breed pakket aan maatregelen genomen om de culturele sector te ondersteunen1, 

wetende dat de coronacrisis voortduurt en de grote impact op de culturele sector merkbaar en voelbaar 

blijft. Daarin hebben we ook aangekondigd om met verdere maatregelen te komen en hebben wij u alvast 

een doorkijk gegeven richting 2021. Het Rijk heeft inmiddels ook in 2021 onze BIS- en fondsinstellingen 

gecompenseerd voor geleden coronaschade, daarnaast hebben we als gemeente wederom additionele 

coronamiddelen voor cultuur ontvangen voor de eerste helft van 2021 (zie kamerbrief d.d. 16 november 

2021, Uitwerking maatregelen tweede specifieke pakket voor de culturele en creatieve sector en bijlage 

verdeling gemeenten2). 

 

De middelen die van het Rijk zijn ontvangen zijn bestemd voor zowel noodhulp om de culturele 

infrastructuur overeind te houden, voor de ondersteuning van zzp'ers en makers, als voor de transitie en 

innovatie van de culturele sector. Met het brede culturele werkveld hebben wij een tweetal werksessies 

gehad die onder meer gingen over de gevolgen van corona en over hoe de sector richting toekomst meer 

flexibel, wendbaar en met name weerbaar te maken. Daarnaast zijn er vele gesprekken gevoerd met 

culturele organisaties, makers en vertegenwoordigers van de culturele sector zoals Cultuur Netwerk 

Arnhem, Schakel025 en het onlangs opgerichte platform voor Amateurkunst Aanbieders van Arnhem.  

Gelijktijdig heeft er in Cultuurregio 025 op verzoek van de provincie Gelderland in het kader van COVID-

19 een traject plaatsgevonden met de regiogemeenten, en inbreng van vertegenwoordigers van het 

culturele werkveld, om te komen tot een gedragen voorstel voor een toekomstbestendige regionale 

                                                      
1 https://ris2.ibabs.eu/Reports/ViewListEntry/Arnhem/00ed2d91-a29a-4467-a471-48319ce7cbc3 
2 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/16/uitwerking-maatregelen-tweede-specifieke-pakket-voor-de-
culturele-en-creatieve-sector 
 

 

Aan de gemeenteraad 

 

 

Datum   :  20-04-2021 

Zaaknummer  : 553999 

Contactpersoon  : Doeko Pinxt 

Telefoonnummer  : 026-3773247 

   

  

 

Onderwerp : Maatregelen ten behoeve van de culturele sector 2021 
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culturele infrastructuur. Op dit traject komen we later in deze brief terug. De resultaten van al deze 

trajecten en gesprekken zijn verwerkt in de maatregelen voor de culturele sector. 

Naast de (financiële) maatregelen die hier aangekondigd worden kijken we als gemeente ook hoe de 
culturele sector versterkt kan worden vanuit (en bij kan dragen aan) de herstelagenda, projecten en 
lopende programma’s in de stad. De weg naar herstel zal meerdere jaren duren. Zo gaan we als 
gemeente weer meer kunstopdrachten verstrekken, waarmee we zowel investeren in de kwaliteit van de 
openbare ruimte, de aantrekkelijkheid van de stad als in werkgelegenheid van (beeldende) kunstenaars. 
Ook kijken we of we daarin samen kunnen werken met organisaties in de stad zoals 
woningbouwcorporaties en gebiedsontwikkelaars. In het centrum en in het Spoorkwartier gaan alumni 
van ArtEZ aan de slag om nutsvoorzieningen te verfraaien door middel van kunst en groen. Op plekken 
waar leegstand dreigt en bij stadsontwikkeling kijken we welke rol de kunst- en cultuursector kan spelen, 
zowel in de tijdelijkheid als permanent. Naast maatschappelijk is zowel economisch als qua 
werkgelegenheid de culturele sector van groot belang voor de stad. Werkloosheid proberen we tegen te 
gaan en we kijken hoe bestaande en toekomstige programma’s om mensen aan het werk te houden of te 
laten re-integreren aansluiten bij de culturele sector. 
 
Eerder heeft het college aangegeven dat zij coulant omgaat met organisaties die zowel structureel als 
projectmatig subsidie ontvangen en door corona met gewijzigde plannen komen. De reguliere 
subsidieregelingen zijn doorgelopen en tal van activiteiten, die nog niet plaats hebben kunnen vinden, 
hebben ondersteuning ontvangen. De verwachting is dat er hierdoor veel uitgestelde activiteiten en 
evenementen gaan plaatsvinden wanneer weer meer mogelijk is. Dat is ook één van de redenen dat we 
met de aangekondigde maatregelen beperkt inzetten op nieuwe activiteiten. Wel kijken we welke 
mogelijkheden er zijn voor kunst- en cultuur activiteiten binnen maatschappelijke programma’s onder 
meer in Arnhem Oost, met bijzondere aandacht voor jongeren. 
 
Wanneer straks weer meer mag is het van belang dat het publiek de weg naar de culturele sector blijft 
vinden. Als gemeente werken we binnen de geldende veiligheidsregels, daar waar kan, mee aan 
(landelijke) testevenementen. Met het 1,5 meter loket (voor alle corona gerelateerde vragen m.b.t. 
activiteiten) denken we actief mee en geven we snel antwoord op vragen van organisatoren over wat wel 
of niet kan. Ook wanneer straks weer meer kan zorgen we in afstemming met onze culturele partners, de 
evenementenkalender en citymarketing dat dit kenbaar is. Zomer in Arnhem, waar we lieten zien wat er in 
de zomer van 2020 allemaal te doen was in Arnhem, was hier een goed voorbeeld van en is voor 
herhaling vatbaar.  

 

Drie pijlers 

De drie pijlers die de basis vormen van het maatregelenpakket van 1 december 2020 staan ook in 2021 

centraal. Deze sluiten aan op de lijn vanuit het ministerie van OCW en de adviezen van de Raad voor 

Cultuur van 14 september 2020 'Naar een wendbare en weerbare culturele en creatieve sector' en 

'Onderweg naar Overmorgen' van 16 november 2020. 

 

1. Noodhulp: dat betekent dat we zoveel mogelijk zorgen dat culturele organisaties overeind kunnen 

blijven. Dat doen we door budget te reserveren voor exploitatietekorten van onze basis- en 

meerjarenvoorzieningen, maar ook door te kijken naar de knelpunten bij onze amateurkunst-

organisaties en door opdrachten aan zzp'ers en makers te blijven stimuleren via onder meer de 

Stroomversneller. Door het genereren van inkomsten kunnen makers binnen de sector blijven 

werken en de vaste lasten van bijvoorbeeld een werkruimte blijven betalen. Dat neemt niet weg 

dat veel zzp'ers en makers het nog steeds zwaar hebben. Ook in 2021 is noodhulp nodig om de 

Arnhemse culturele sector overeind te houden. We hebben ook aandacht voor particuliere 

culturele instellingen, waar de gemeente geen (structurele) subsidierelatie mee heeft. Ook zij 



 

 
 

 
Datum:                20 april 2021 
Ons kenmerk:     553999  
Pagina:               3 

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53  •  Postbus 9029  •  6800 EL  Arnhem 
Telefoon 0800-1809 •  Fax 026-3774830  •  www.arnhem.nl 

 

 
 
 

 
 

behoren tot de culturele infrastructuur van de stad. Daarbij kijken we altijd eerst of er gebruik is 

gemaakt van de landelijke generieke regelingen van het Rijk en regelingen van de provincie om 

vervolgens te bepalen wat wij als gemeente doen.  

 

2. Overgangssituatie: met de nadruk op zichtbaar blijven, en activiteiten weer opstarten wanneer dat 

weer kan. Dat betekent dat we vooral kijken naar wat wel kan binnen de culturele sector en ook 

hoe we dat kunnen stimuleren en faciliteren als gemeente. Zo gaan we samen met organisatoren 

van festivals en evenementen onderzoeken hoe wij hen kunnen faciliteren en kijken we naar wat 

mogelijk is qua activiteiten. De vraag naar ruimte en nu specifiek door corona naar grotere 

(repetitie)ruimtes voor zowel makers als amateurkunstbeoefenaars is nog steeds actueel. 

Opdrachten die aan makers verstrekt worden zorgen ook voor publieksactiviteiten en daarmee 

zichtbaarheid, omdat wat men maakt ook altijd gepresenteerd moet worden. Ook vragen we 

nadrukkelijk van onze podia om ruimte te geven aan andere culturele initiatieven, binnen de 

restricties die er zijn, en zelf ook met alternatieve programmering, zoals digitale presentatie of 

hybride vormen te komen. We zien dat dit ook gedaan wordt.  

 

3. Transitie & innovatie en dan vooral kijkend naar de toekomst. Transitie gaat over sectorbrede 

vernieuwing en over hoe de sector weerbaarder kan worden door onder meer gezonde 

verdienmodellen voor nieuwe productie- en presentatievormen te ontwikkelen. De afgelopen 

maanden hebben Arnhemse culturele instellingen ideeën ontwikkeld over hoe zij weerbaarder 

kunnen worden en beter uit deze coronaperiode kunnen komen. Dit belang wordt ook benadrukt 

in het Transformatievoorstel Cultuurregio 025  dat onlangs aan de provincie Gelderland is 

aangeboden. De input van de culturele instellingen heeft geholpen een aanpak te formuleren om 

de sector te helpen transformeren. In het voorstel wordt aangegeven dat als COVID-19 tot nu toe 

iets heeft duidelijk gemaakt, dan is het wel dat alle partijen in de culturele sector kwetsbaar zijn in 

tijden van ingrijpende en snelle verandering. Samenwerking, binnen de sector maar ook met 

partijen daarbuiten en tussen overheden, is dan ook de onbetwiste basis voor een 

toekomstbestendige regionale infrastructuur. Vooral de opgaven die te maken hebben met 

innovatie en transformatie overstijgen al snel de capaciteit van de enkelvoudige instelling of 

organisatie. Samenwerking is daarbij niet een doel op zich, maar een middel om ambities en 

vooruitgang te realiseren. Ideeën die in de Arnhemse culturele sector zijn ontstaan en die 

daadwerkelijk bijdragen aan een culturele sector die meer weerbaar wordt, willen we zoveel 

mogelijk ondersteunen.  

Beschikbare rijksmiddelen  

De gemeente Arnhem ontvangt uit de additionele coronamiddelen die het Rijk voor cultuur beschikbaar 

stelt voor de eerste helft 2021 een bedrag van € 2.751.532. Deze middelen zijn via een decentralisatie-

uitkering in de decembercirculaire 2020 aan de gemeenten beschikbaar gesteld. De minister van OCW 

wil daarmee de administratieve lasten voor gemeenten beperken. Via een brief van 11 december 2020 

aan uw raad benadrukt de minister vertrouwen te hebben dat de middelen worden besteed voor het 

specifieke doel, de lokale culturele infrastructuur (zie bijlage). Verzamelbesluit 1 bevat een 

begrotingswijziging om de middelen formeel toe te voegen aan het beleidsveld cultuur. Gezien het belang 
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om de middelen zo snel mogelijk voor de sector in te zetten, wordt u hiermee reeds geïnformeerd over de 

te nemen maatregelen voor het brede culturele veld. Daarvoor wordt in totaal € 2.674.400 ingezet.  

 

Op basis van de drie genoemde pijlers nemen we de volgende tien maatregelen. Meerdere 

maatregelen komen direct ten goede aan de makers en kunstenaars in de stad. Daar gaan we na 

onderstaand overzicht op in. 

 

Maatregelen aansluitend bij de pijler noodhulp: 

 

1. Ondersteuning culturele basis- en meerjarenvoorzieningen 

Om de culturele infrastructuur van Arnhem in stand te houden reserveren we een bedrag van €795.000. 

Dit bedrag is bedoeld om mogelijke exploitatietekorten van onze culturele basis- en 

meerjarenvoorzieningen (niet zijnde BIS-instellingen, omdat zij door het rijk al gecompenseerd worden), 

als gevolg van corona te dekken. Voorafgaand aan 2021 hebben wij aan onze culturele basis- en 

meerjarenvoorzieningen gevraagd om twee begrotingen te maken. Eén op basis van 6 maanden en één 

op basis van 12 maanden beperkende maatregelen door corona. Daaruit zijn exploitatietekorten naar 

voren gekomen. Daarbij is gekeken of organisaties in eerste instantie zelf in staat zijn de tekorten op te 

vangen. Het gereserveerde bedrag is gebaseerd op 12 maanden corona. Hoe verder het jaar vordert des 

te meer zicht we krijgen op de exacte omvang van de exploitatietekorten. Het gereserveerde bedrag moet 

voldoende zijn om onze culturele basisinfrastructuur in 2021 overeind te houden. Deze middelen worden 

besteed op basis van het Arnhems afwegingskader corona 2021. Per organisatie gaat het om maatwerk 

en staat vooraf niet vast of een organisatie middelen en zo ja hoeveel middelen ontvangt. Sonsbeek is 

wederom uitgesteld en daarom speelt op dit moment het ondersteuningsvraagstuk al en is dat bekeken. 

Daarom is extra coronaondersteuning voor Sonsbeek 2021 van € 95.000- voor de huidige situatie 

opgenomen. De landelijke coronamaatregelen maken een editie in het voorjaar niet mogelijk; juli - 

augustus is binnen de dan geldende maatregelen wellicht haalbaar maar betekent nogmaals extra 

kosten. Gezien de betekenis van Sonsbeek voor de stad en regio, de vergevorderde voorbereiding en 

reeds gedane investeringen zetten we ons hiervoor in. De stichting zal vervolgens - alle onzekerheden 

overwegende - een definitief besluit nemen over de verplaatsing. 

 

2. Ondersteuning particuliere culturele organisaties 

We reserveren een bedrag van €140.000 voor de ondersteuning van particuliere culturele organisaties, 

die activiteiten voor publiek organiseren. Het gaat hier om organisaties waar de gemeente geen 

(structurele) subsidierelatie mee heeft, die niet al vanuit de cultuurmiddelen coronaondersteuning 

ontvangen, maar die van belang zijn voor de totale culturele infrastructuur van Arnhem. Te denken valt 

aan particuliere theaters, podia en musea maar ook particuliere organisaties die kunstlessen verzorgen 

waarvan de activiteiten structureel (en hoofdzakelijk) in Arnhem plaatsvinden. Een deel van deze 

middelen kan ingezet worden als cofinanciering voor kleine podia, mochten die in aanmerking komen 

voor ondersteuning bij de provincie Gelderland. De overige middelen zullen via een subsidieregeling 

verstrekt worden. De ondersteuning richt zich niet op horecabedrijven die ook culturele activiteiten 

organiseren. In de subsidieregeling worden de voorwaarden nader uitgewerkt. De subsidieregeling zal 

naar verwachting op 1 juni dit jaar opengaan.  
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3. Verhoging Stroomversnellerbudget + ondersteuning vaste lasten makers 

Schakel025 is het cultuurplatform van Arnhem dat de culturele sector in de volle breedte ondersteunt 

door kennis en expertise te delen. Het geeft uitvoering aan de Stroomversneller-regeling, organiseert 

subsidiespreekuren en onder meer scholingsbijeenkomsten voor de culturele sector. Aan hen verstrekken 

we - net als in 2020 - een incidentele subsidie van nu €200.000 om extra uitvoering te geven aan de 

Stroomversneller-regeling gericht op opdrachten voor makers–kunstenaars. Makers en kunstenaars 

krijgen hierdoor weer opdrachten en meer toekomstperspectief. De Stroomversneller richt zich op 

professionele jonge makers (podiumkunsten, beeldende kunst, creatieve industrie) die niet langer dan 8 

jaar een professionele beroepspraktijk hebben. Voor deze additionele middelen geldt het criterium van 

jonge maker niet, omdat álle kunstenaars het zwaar hebben en als uitzondering kunnen ook 

professionele kunstvakdocenten binnen de amateurkunsten een beroep doen op deze middelen. Nieuw is 

dat aanvragers ook een deel van de vaste lasten mee mogen begroten. Schakel025 zal dit verder 

uitwerken.  

4. Ondersteuning amateurkunstorganisaties 

Alle amateurkunstorganisaties die in 2021 subsidie hebben ontvangen vanuit de Subsidieregeling 

Amateurkunst 2020 krijgen evenals in 2020 een ondersteuningsbijdrage van €1.000. In totaal gaat het 

hier om 48 amateurkunstorganisaties en een totaalbedrag van €48.000. De ondersteuningsbijdrage in de 

vorm van een gift is een tegemoetkoming in de extra kosten die de organisaties in verband met corona 

hebben en/of het wegvallen van inkomsten als gevolg van corona. 

Maatregelen aansluitend bij de pijler overgangssituatie: 

5. Ondersteunen van festivals en evenementen 

We reserveren een bedrag van €100.000 voor het ondersteunen van festivals en evenementen voor als 

zij weer activiteiten mogen organiseren. We willen hiermee kansen bieden aan ondernemers die anders 

geen initiatieven gaan nemen omdat risico’s te groot zijn door de beperkende coronamaatregelen. De 

komende periode onderzoeken we met organisatoren van bestaande Arnhemse festivals en bestaande 

evenementen hoe we dit het beste kunnen doen. Daarbij kijken we of, en zo ja hoe, er op een veilige en 

verantwoorde manier festivals en evenementen weer kunnen plaatsvinden in de stad.  

6. Huisvesting creatieve en culturele sector - broedplaatsen  

We reserveren voor de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van €150.000 om de creatieve en culturele 

sector (tijdelijk) te kunnen huisvesten. Uit sessies met het culturele werkveld kwam de vraag naar 

betaalbare ruimte en broedplaatsen sterk naar voren. De vraag was al actueel en lijkt door corona nog 

wezenlijker geworden te zijn. Ook de Raad voor Cultuur benadrukt het belang van ruimte waar geoefend, 

geproduceerd en gepresenteerd kan worden en geeft zelfs aan dat elke stad in deze tijd daar eigenlijk 

extra ruimte voor nodig heeft. Voor deze functie hebben we een aantal locaties op het oog. Om de 

ruimtes zo betaalbaar mogelijk te houden voor makers en amateurkunstgroepen hebben we deze 

middelen gereserveerd. De invulling hiervan zal nader uitgewerkt worden. 

https://schakel025.in/
https://schakel025.in/de-stroomversneller/
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7. Scholing voor zzp'ers en makers in de culturele sector 

Aan Schakel025 verstrekken we tevens wederom een incidentele subsidie van nu €75.000 voor scholing 

van zzp'ers en makers in de culturele sector. De middelen worden bij voorkeur ingezet voor scholing 

waarmee zij beroepsperspectief blijven houden binnen de culturele sector. Ook vragen we hier aandacht 

voor de verbinding met alumni van ArtEZ, die in een moeilijke periode op de arbeidsmarkt starten.  

8. Ondersteuning meerjarige artistieke aanvragers - makers - beeldende kunst 

Evenals in 2020 willen we Studio Omstand, Kunst op de Koffie, Expoplu en Nationale Jeugdorkesten 

Nederland, die een positief advies hebben gehad bij de artistieke deelregeling van de subsidieregeling 

Producties Evenementen en Festivals en wegens het bereikte subsidieplafond niet gehonoreerd zijn, voor 

70% van het aangevraagde bedrag alsnog ondersteunen. In de raadsbrief van 1 december 2020 is dit al 

aangekondigd. Vanuit de corona cultuurmiddelen 2021 gaat het hier om een bedrag van €141.400. Deze 

organisaties werken veel met makers die het zwaar hebben door corona. Door deze organisaties te 

ondersteunen, steunen we ook makers die opdrachten krijgen en onder meer de beeldende kunst in 

Arnhem.  

9. Ondersteuning lokale media 

Een bedrag van €100.000 verstrekken we aan Streekomroep Midden Gelderland (voormalig RTV 

Arnhem). Dat is in de raadsbrief van 1 december 2020 ook al aangekondigd. Naast de pilot met het 

toekomstig mediafonds wordt de lokale journalistiek hierdoor verder versterkt en journalisten en 

schrijvers, die vaak zzp'er zijn, profiteren hiervan. Een belangrijke wettelijke pijler van de lokale omroep is 

om onder meer aandacht aan kunst en cultuur te besteden. Streekomroep Midden Gelderland en de 

culturele sector vragen we om te verkennen of zij meer mogelijkheden zien om samen te werken. Dat zou 

bijvoorbeeld kunnen gaan om het uitzenden van registraties van voorstellingen of de vertoning van 

andere producties. Het bereik van de culturele sector kan hiermee vergroot worden en voor 

Streekomroep Midden Gelderland zou het extra content kunnen zijn. Met het verstrekken van de 

additionele subsidie geeft het college ook uitvoering aan het aangenomen amendement 20A79 

'Versterken lokale media' waarin verzocht wordt om vanuit de cultuur-coronamiddelen een 

kwaliteitsimpuls te geven aan de lokale media.  

Maatregel aansluitend bij de pijler innovatie en transitie: 

10. Transitie & innovatie 

 

Een voorstel voor een innovatiesubsidieregeling wordt op dit moment uitgewerkt en kent drie 

hoofdsporen/ deelregelingen, die hieronder nader beschreven staan.  

 

Opdrachtenregeling voor makers – makersfonds 

We reserveren een bedrag van €150.000 om opdrachtgeverschap van de gemeente, (maatschappelijke) 

organisaties en bedrijven aan kunstenaars en makers te stimuleren. De middelen gaan voor 100% naar 

kunstenaars en makers. Creatieven hebben veelal een kenmerkende onderscheidende wijze van hoe zij 

naar de wereld kijken. Dit andere perspectief, zien wat anderen minder zien, is een belangrijke kwaliteit 



 

 
 

 
Datum:                20 april 2021 
Ons kenmerk:     553999  
Pagina:               7 

Stadskantoor - Eusebiusbuitensingel 53  •  Postbus 9029  •  6800 EL  Arnhem 
Telefoon 0800-1809 •  Fax 026-3774830  •  www.arnhem.nl 

 

 
 
 

 
 

wanneer je op zoek bent naar oplossingen voor zowel maatschappelijke, ruimtelijke als organisatorische 

vraagstukken en kan bijdragen aan innovatie en nieuwe ontwikkelingen. Ondanks dit gegeven zien we 

dat ook wij als gemeente deze kracht van makers en kunstenaar nog te weinig inzetten. Via een nog uit 

te werken opdrachtenregeling willen we dit gaan stimuleren, met de verwachting dat hierdoor in de 

toekomst het meer gangbaar wordt om de kennis en expertise van makers in te zetten. Dit draagt bij aan 

de weerbaarheid van makers.  

 

Experimenten met nieuwe vormen productie en presentatie 

We reserveren een bedrag van €525.000 om te experimenteren met nieuwe vormen van productie en/of 

presentatie waarbij publiek op een nieuwe of andere manier bereikt kan worden. Het gaat dan om het 

ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen. Ook het uitbreiden van het werkterrein naar andere sectoren 

dan de culturele, zoals het bedrijfsleven, (semi-)overheid en het sociale domein, kan de weerbaarheid 

van de sector verhogen en is onderdeel van dit spoor. De regeling zal zowel open gesteld worden voor 

culturele organisaties als een bundeling van makers.  

 

Bedrijfsmatige samenwerking 

Voor het derde spoor het stimuleren van bedrijfsmatige samenwerking reserveren we een bedrag van 

€250.000. We stimuleren culturele instellingen (of een bundeling van zzp’ers) samenwerkingsverbanden 

aan te gaan en daarmee organisatie, faciliteiten en middelen efficiënter en effectiever in te zetten en/of 

een gezamenlijke professionaliseringsslag te realiseren. Naast dat dit bijdraagt aan de verdere 

professionalisering van de sector maakt dit de sector ook weerbaarder. 

 

Het voorstel, inclusief de voorwaarden voor deze drie sporen, wordt zo spoedig mogelijk nader uitgewerkt 

en zal naar verwachting op 1 juni geëffectueerd worden. Uw raad wordt hierover nader geïnformeerd. 
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De financiële maatregelen op een rij 

 

 

 

Noodsteun  

Ondersteuning culturele basis- en meerjarenvoorzieningen  € 795.000 

Culturele organisaties - zonder (structurele) subsidierelatie € 140.000 

Stroomversneller, extra budget voor makers - aanjaagsubsidie € 200.000 

Amateurkunstorganisaties € 48.000 

 
Overgangssituatie 

 

Optredens: festivals en evenementen € 100.000 

Huisvesting - impuls tijdelijke huisvesting  € 150.000 

Scholing: Scholingsbudget voor makers via Schakel025 € 75.000 

Platform: ondersteuning Studio, Omstand, Kunst op de Koffie, 
NJON en Expoplu. 

€ 141.400 

Lokale media - kwaliteitsimpuls media € 100.000 

  

  

Innovatie en transitie  

Opdrachtenregeling makers - makersfonds € 150.000 

Nieuwe vormen van productie en presentatie: regeling voor zowel 
makers als culturele organisaties. 

€ 525.000 

Bedrijfsmatige samenwerking: regeling voor professionalisering € 250.000 

 
 

 

Restant middelen 2020 en 2021 – nog in te zetten € 85.003 

  

Totaal € 2.759.403 
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Maatregelen voor makers en kunstenaars 

De nood is hoog, er zijn makers die noodgedwongen stoppen met hun beroepspraktijk of hun werkruimte 

niet meer kunnen betalen. Door de combinatie van maatregelen hopen we dat dit zo min mogelijk 

voorkomt en nog gaat voorkomen in Arnhem. In dit maatregelenpakket is er extra aandacht voor de 

ondersteuning van makers en kunstenaars, aanvullend op de generieke maatregelen van het rijk (zoals 

de TONK, TOGS en TVL) die vaak te kort schieten. We hebben de bijdrage aan de Stroomversneller 

verhoogd (zie maatregel 3). Er is volop gebruik gemaakt van de extra middelen uit 2020 en die komen 

direct bij de maker terecht. Ook de speciale bijeenkomsten vanuit Schakel025 gericht op makers en de 

subsidiespreekuren (waar we als gemeente bij aanwezig zijn) worden goed bezocht. Zij worden 

ondersteund en verwezen naar mogelijkheden die er voor hen zijn, zowel lokaal, provinciaal als landelijk 

in deze coronatijd, maar kunnen ook hun verhaal kwijt. We ondersteunen meerdere beeldende kunst 

organisaties en andere organisaties die (nadrukkelijk) opdrachten geven aan makers (zie maatregel 8). 

We stellen extra budget beschikbaar voor zzp'ers in de culturele wereld voor scholing gericht op het 

blijven kunnen werken in de sector (zie maatregel 7). We ondersteunen particuliere kunstinstellingen en 

amateurkunstorganisaties, waar makers vanuit hun hybride-beroepspraktijk veelal les geven (zie 

maatregel 2 en 4) en festivals en evenementen waar artiesten straks weer kunnen optreden (zie 

maatregel 5). Tot slot richt één van de deelregelingen van het transitie & innovatiefonds zich volledig op 

het stimuleren van opdrachtgeverschap bij organisaties en bedrijven aan kunstenaars en makers (zie 

maatregel 10). 

 

Maatregelen die nog betrekking hebben op 2020 

De bovengenoemde maatregelen hebben betrekking op de corona cultuurmiddelen 2021.Vanuit de 

cultuurmiddelen 2020 resteerde nog een bedrag van € 91.969. Dit is als resultaatbestemming 

meengenomen in de jaarrekening 2020. Hierbij zijn nog twee maatregelen de afgelopen periode 

genomen, namelijk de ondersteuning van een arbeidsmarktproject voor werkenden in de cultuursector 

'Tussen Kunst en Skills', voor een bedrag van € 36.650, en de huurkorting aan Momento op basis van het 

'Arnhems afwegingskader corona 2020-2021'. Deze kosten zullen gedekt worden vanuit de 

restantmiddelen 2020.  

 

Samenhang met Transformatievoorstel Cultuurregio 025 

De provincie heeft aan ons en de omliggende gemeenten3 gevraagd om met een plan voor herstel van de 

culturele sector te komen. We doen al veel voor de sector, maar zien dat meer nodig is en we zijn blij met 

die vraag van de provincie. Op deze manier kunnen we als gezamenlijke overheden met elkaar kunnen 

optrekken om onze mooie brede en grote regionale culturele ecosysteem overeind houden. Dit heeft 

geleid tot het Transformatievoorstel Cultuurregio 025.   

 

Het voorstel is een pakket maatregelen dat de cultuursector als geheel ondersteunt richting herstel en 

transformatie. Het gaat om een totaalpakket aan maatregelen, gebaseerd op het uitgangspunt dat de 

sector één samenhangend geheel is, van amateurvereniging tot rijksgezelschap. De schaalgrootte van de 

maatregelen wisselt: de meeste zijn minimaal bovenlokaal van aard, veelal ook regionaal en soms past 

                                                      
3 De provincie heeft daarbij om pragmatische redenen de gemeenten Doesburg, Montferland en Mook en Middelaar, die wel tot de cultuurregio 025 
behoren, niet bij de regio ingedeeld. 
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zelfs een provinciale aanpak. De instellingen uit de regio zijn om input gevraagd en de vele reacties 

hebben geholpen daarop een aanpak te formuleren om de sector te helpen transformeren. Het 

Transformatievoorstel, en de bijlage met de hoofdlijn van de plannen van de instellingen, is bijgevoegd.  

 

De maatregelen sluiten aan bij ons eigen maatregelenpakket en kennen een behoorlijke mate van 

samenhang. Aan de provincie is een bijdrage gevraagd van €6 miljoen, verdeeld over de verschillende 

maatregelen. Dit bedrag is gebaseerd op het bedrag dat alle regiogemeenten gezamenlijk ontvangen van 

het Rijk ter ondersteuning van hun lokale cultuursector. De provincie verwacht in de tweede helft van 

maart in Gedeputeerde Staten een integrale afweging te maken van haar inzet op plannen voor alle 

beleidsterreinen voor de komende jaren. Dit Transformatievoorstel maakt hiervan onderdeel uit. Eind april 

is besluitvorming in Provinciale Staten voorzien en we kijken uit naar de kansen die de provincie ziet en 

hoe deze aansluiten bij de ambities van de regio 025. 

 

Dit Transformatievoorstel raakt ook aan de bredere opgaven van de Groene Metropoolregio, gericht op 

versterking van samenwerking in de regio Arnhem Nijmegen. Het voorstel wordt dan ook als basis 

opgenomen voor het speerpunt 'Sterk regionaal cultuuraanbod' in de opgaveovereenkomst voor de 

Ontspannen Regio.  

 

Samenhang maatschappelijk steunpakket 

Het kabinet stelt 200 miljoen euro extra beschikbaar voor een maatschappelijk steunpakket gericht op 

sociaal en mentaal welzijn en leefstijl. Dit steunpakket wordt nog nader uitgewerkt. We kijken naar 

mogelijkheden om zowel cultuur als sport in de uitwerking een plek te geven, daar waar het gaat om 

activiteiten gericht op vrijetijdsbesteding, leefstijl en vitaliteit. 

 

Tot slot, de nu genomen maatregelen zullen effect hebben op de culturele sector zowel in 2021 als 

daarna. Echter, zolang het einde van corona nog niet in zicht is, blijven zowel noodhulp, middelen voor 

een overgangssituatie alsmede middelen voor innovatie en transitie nodig. In nauwe afstemming met het 

culturele werkveld en de andere overheden houden wij de ontwikkelingen en de gevolgen van corona in 

de gaten, blijven actief met elkaar in gesprek en zullen u daarover informeren. 

 

 

Hoogachtend,  

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,  

de loco-secretaris                   de burgemeester, 

 
 
 

P.J. Altena                                                  A. Marcouch   
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Bijlagen: 

- Arnhems steunpakket kunst en cultuur 2021 

- Raadsbrief 'maatregelen voor culturele sector' d.d. 1 december 2020; 

- Brief minister OCW 'coronacrisis: extra rijksmiddelen voor lokale infrastructuur' d.d. 11 december 2020; 

- Transformatievoorstel cultuurregio 025 plus bijlage plannen instellingen (geanonimiseerd) d.d. 16 

   februari 2021. 

 


