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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Geachte heer Zoet, 

Op 11 april jl. ontving ik uw brief namens de Taskforce culturele en creatieve sector aan de VNG 
met daarin uw oproep aan de staatssecretaris om met ons in overleg te treden. U benadrukt de 
noodzaak van de doorstroom van rijksmiddelen t.b.v. coronasteun voor de culturele sector die via 
gemeenten is uitgekeerd. U geeft uw zorgen aan over gemeenten die de middelen nog niet (geheel) 
hebben besteed of hebben ingezet ten gunste van de culturele sector. Deze middelen zouden 
gemeenten gebruiken voor andere knelpunten, gaf u eerder aan in uw brief aan de Tweede Kamer 
van 8 maart jl.. 

Vertragend effect bij uitgaven 
Ons beeld is dat over de gehele linie de middelen wel degelijk bij de (lokale) culturele sector terecht 
zijn komen. We weten ook dat in veel gemeenten nog steeds regelingen lopen waar culturele 
instellingen dan wel makers aanspraak op kunnen maken. Er is wel sprake van een vertragend 
effect in de uitgaven; een patroon dat zich doorzet in 2022. Dat bevestigt ook een door de VNG 
uitgezet onderzoek in het najaar van 2021 waar 109 gemeenten aan deelnamen. Het rapport geeft 
aan dat in deze gemeenten eind oktober 2021 de middelen voor noodsteun tot en met het 3e 
kwartaal nog niet waren uitgeput. Reden voor vertraging is dat (bevraagde) gemeenten wachten op 
de toekenning van compensatie, die zij eind 2021 hebben ontvangen, voordat zij steunmaatregelen 
inrichten. Uitzonderingen zijn de grote gemeenten (G4), in het bijzonder Amsterdam, waar de 
additionele middelen van het rijk eind 2021 al waren uitgeput. Gemeenten maken weloverwogen 
keuzes bij de inzet van de steunmiddelen, omdat de situatie per gemeente verschilt. Het vormgeven 
van regelingen kost vervolgens tijd, mede vanwege gedegenheid door afstemming en 
besluitvorming. 
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Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Toekomst onzeker 
Wij onderschrijven uw oproep aan de staatssecretaris om maatregelen te nemen die verdere 
verschraling en financiële problemen in de sector voorkomen, zoals het in stand houden van 
compensatie voor nog uitblijvende inkomsten. Zulke steun zal ook (mogelijk) nodig zijn voor de 
lokale culturele sector. Het toekomstbeeld blijft onzeker. Het herstel van de sector verloopt traag, 
mede door het terughoudende publiek zoals u ook in uw brief beschrijft. De vraag naar aanvullende 
gemeentelijke steun in 2022 sluiten wij dan ook niet uit, maar de hoogte en vorm hiervan laat zich 
lastig voorspellen. Dit is sterk afhankelijk van het verloop van de coronacrisis en het herstel van de 
sector en verschilt per gemeente. 
 
Inzet resterende middelen 
Op 9 mei jl. hebben wij de staatsecretaris gesproken over de besteding van steunpakketmiddelen 
aan cultuur. De gemeenten uit het eerder genoemde onderzoek gaven aan dat ze de (resterende) 
noodsteunmiddelen aanwenden voor herstelsteun in 2022 en daarna, bij wijze van 
overbruggingsmaatregel. Op deze mogelijkheid om de middelen aan te wenden zullen wij onze 
leden nogmaals actief attenderen.  
 
Ondersteuning gemeenten  
De VNG heeft de afgelopen twee jaar gemeenten bijgestaan en kennis gedeeld via de Gids 
Corona, Cultuur en gemeenten (deel 1 (februari 2021) en deel 2 (januari 2022)). Daarin bieden wij 
informatie over gemeentelijke steun voor herstel en transitie van de lokale culturele infrastructuur 
vanwege de coronacrisis. Ook organiseerden we webinars om de inhoud van de gidsen toe te 
lichten, voorbeelden uit te wisselen en nieuwe inzichten met elkaar te delen (5 november 2020, 7 
juli 2021 en 15 februari 2022). Hiernaast vindt op dit onderwerp nog regelmatig ambtelijk overleg 
plaats met onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de 
verschillende gemeentelijke netwerken, waardoor wij op de hoogte zijn en blijven van 
ontwikkelingen en mogelijke knelpunten. In onderlinge afstemming kunnen wij dit jaar nog een of 
meerdere momenten organiseren en/of faciliteren voor gemeenten om kennis uit te wisselen.  
De VNG is altijd bereikbaar voor vragen van leden, zo ook over de inzet van coronamiddelen ten 
behoeve van herstel en transitie van de lokale culturele sector. 
 
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 

 
 
mr L.K. Geluk 
Algemeen directeur 
 
 


