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Geachte raadsleden,  
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Al een jaar houdt de coronacrisis de culturele sector in haar greep. Veel instellingen, ondernemers 
en makers in het culturele veld zijn hard getroffen. 2021 kent vooralsnog dezelfde onzekerheid en 
beperkingen op het gebied van cultuur. Culturele organisaties kunnen nog niet verder kijken en 
plannen. Buffers zijn geslonken en reserves zijn opgebruikt. 
Het college heeft op 23 februari jl. besloten om een Herstelfonds Cultuur in te richten. Met dit fonds 
kan in 2021 en 2022 ondersteuning worden verleend aan de cultuursector in Maastricht. Deze 
ondersteuning is bedoeld om de amateurkunstverenigingen, de professionele instellingen en de 
zelfstandige makers door de coronacrisis heen te helpen en hen te ondersteunen bij de opstart van 
hun activiteiten. 
 
Van Haw Pin naar Stay Strong 
Het doel van het Herstelfonds Cultuur Maastricht is om de culturele sector op korte termijn te 
behouden en heropenen (Haw Pin) en op lange termijn te herstellen door de sector weerbaarder te 
maken (Stay Strong). Binnen het Herstelfonds Cultuur Maastricht zijn er mogelijkheden gecreëerd 
voor zowel bijdragen in de directe financiële nood als voor innovatieve activiteiten die de sector 
opnieuw op de kaart kunnen zetten en weerbaarder maken.  
Voor het herstelfonds maakt de gemeente Maastricht gebruik van de Rijksmiddelen die ten behoeve 
van coronasteun voor cultuur aan gemeenten ter beschikking zijn gesteld. Dit steunpakket is 
specifiek gericht op inzet in de culturele en creatieve sector: met als doel de sector door de 
coronacrisis helpen en ondersteunen bij de opstart van activiteiten. Maastricht ontvangt in dat kader 
een bedrag van €1.943.395. De €57.000 uit de overloopreserve 2020 – zijnde het restantbedrag uit 
het eerste steunpakket voor cultuur uit 2020 – wordt ook toegevoegd aan het Herstelfonds, waarmee 
het totaal beschikbare bedrag op iets meer dan 2 miljoen euro komt. 
 
Alleen samen 
Culturele instellingen, individuele makers en de amateurkunstverenigingen vormen samen het 
culturele ecosysteem in de stad en zijn sterk verbonden: zonder makers die weer optreden heeft het 
weinig zin om podia overeind te houden. Alleen samen kunnen deze spelers voor een vitaal cultureel 
leven in de stad zorgen. Een cultureel leven dat essentieel is voor de aantrekkelijkheid van de stad, 
als bezoekstad, verblijfsstad en voor het vestigingsklimaat. Daartoe is elke schakel in het culturele 
ecosysteem, van grootschalig tot kleinschalig, en van professional tot de amateurvereniging even 
belangrijk. De gevolgen van de coronamaatregelen zijn voor de culturele sector buitengewoon 
ingrijpend. De stad is letterlijk stil geworden en er klinkt geen harmonie, koorzang of theaterstuk 
meer in de zalen of op straat. De huidige crisis maakt eens te meer zichtbaar en voelbaar hoe 
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belangrijk cultuur is voor een leefbare en saamhorige stad. De cultuursector spant zich hard in om de 
schade te beperken, maar alle verenigingen, instellingen en makers lijden onder de gevolgen van de 
coronacrisis. Voor de meesten is omzetverlies en/of verlies van toegezegde bijdragen een realiteit. 
Dit zal onherroepelijk leiden tot problemen bij het opstarten van de activiteiten zodra de maatregelen 
dit weer toelaten. Dit Herstelfonds is daarmee onontbeerlijk en wordt dan ook zo snel en breed 
mogelijk ingezet. 
 
Vier sporen 
Het is van belang dat het Herstelfonds Cultuur de culturele sector in de stad helpt om in de crisis te 
blijven bestaan en tegelijkertijd in staat stelt om weer activiteiten op te starten, zich te vernieuwen en 
weerbaarder te maken na versoepeling van de huidige maatregelen. Het Herstelfonds werkt 
complementair aan landelijke specifieke maatregelen voor cultuur en zet in op vier sporen: 
1. Ondersteuning voor de amateurkunstverenigingen van Maastricht 

 Deze ondersteuning, aanvullend op het regulier subsidie, is bedoeld voor de 73 
amateurkunstverenigingen in Maastricht die een subsidierelatie hebben met de gemeente 
Maastricht. De amateurkunstverenigingen ontvangen allen eenmalig een percentage van 
30% van hun boekjaarsubsidie 2021. Deze eenmalige generieke ondersteuning is gericht op 
het aanvullen van  directe tekorten als gevolg van de coronacrisis en om de amateurkunsten 
te helpen bij de opstart van hun activiteiten zodra maatregelen dit weer toelaten. 
Indien deze eenmalige generale ondersteuning niet voldoende zou zijn voor een vereniging 
dan kan deze organisatie zich bij de gemeente melden met een aanvraag voor eventueel 
verdere ondersteuning. 
Totaal begroot budget spoor 1: €228.400 

2. Ondersteuning voor de professionele culturele instellingen van Maastricht 
Deze ondersteuning is bedoeld voor instellingen in Maastricht die in 2020 door het Rijk zijn 
aangemerkt als van landelijk belang en dus aanspraak kunnen maken op een bijdrage van 
het Rijk. Dit betreft de drie grote culturele instellingen in Maastricht en daarnaast kunnen 
professionele cultuurinstellingen binnen Maastricht die een subsidierelatie hebben met de 
gemeente (zowel structureel als projectmatig) in de afgelopen vier jaar een aanvraag voor 
ondersteuning indienen.  
Om voor een aanvullende ondersteuning uit het Herstelfonds Cultuur in aanmerking te 
komen, dienen de instellingen te voldoen aan de volgende criteria: 

a) meer dan 20% eigen inkomsten per jaar realiseren (bewezen zowel met de 
resultaten in het verleden als in de begroting 2021); 

b) voor zover mogelijk gebruik maken van generieke steunmaatregelen van het Rijk 
(TVL en NOW) en de mogelijkheden binnen het tweede steunpakket van het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen; 

c) instellingen hebben zich voor zover mogelijk aangepast en bewezen kosten 
bespaard in de eigen organisatie.  

Totaal begroot budget spoor 2: €971.995  
3. Ondersteuning voor het ‘coronaproof’ inrichten van locaties 

 Door amateurkunstverenigingen en professionele culturele instellingen kan een eenmalige 
cofinanciering aangevraagd worden voor strikt noodzakelijke investeringen in voorzieningen 
die hun locatie coronaproof maken. 
Totaal begroot budget spoor 3: €200.000 

4. Subsidieregeling ‘Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022’ 
 Deze tijdelijke subsidieregeling is bedoeld voor professionele culturele instellingen  of (een 
groep van) zelfstandige makers die professioneel actief zijn in de sector kunst en cultuur. 
Aanvragers dienen gevestigd te zijn in Maastricht en activiteiten te ontwikkelen met effect op 
Maastricht. Subsidie wordt verstrekt indien de activiteit het reeds bestaande/reguliere aanbod 
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van de aanvrager overstijgt.  
De subsidieregeling is gebaseerd op vier beoordelingscriteria:  

1) Experimenten met nieuwe vormen van productie en presentatie: verdienmodellen en 
publieksbenadering; 

2) Stimuleren van opdrachtgeverschap aan zelfstandige makers; 
3) Actief betrekken (coproductie) van de amateurkunsten en/of de kunst(vak)opleidingen; 
4) Inzetten op innovatie en professionalisering door samenwerking: tussen gezelschappen, 

instellingen en makers, tussen sectoren, tussen regio’s. 
Per criterium kan er maximaal €10.000 worden toegekend, waarbij een maximum totaal 
subsidie van €40.000 is te verkrijgen. 
Totaal begroot budget spoor 4: €600.000 verdeeld over 2 jaar (€300.000 in 2021 en 
€300.000 in 2022). 

Waar spoor 1, 2 en 3 inzetten op directe noodsteun voor het behoud van de culturele infrastructuur, 
zet de subsidieregeling uit spoor 4 in op een innovatieve, toekomstbestendige, wendbare en 
weerbare culturele infrastructuur. 
 
Met ingang van 9 maart worden de culturele instellingen, amateurkunstverenigingen en zelfstandige 
makers van Maastricht proactief geïnformeerd over de mogelijkheden binnen het Herstelfonds 
Cultuur. Zij worden benaderd via diverse kanalen met specifieke aandacht voor het bereiken van 
elke doelgroep, met name de zelfstandige makers in de culturele sector. 
 
De verkenning naar de mogelijkheden voor organisatie van een stadsbreed cultuurfestival zijn 
gaande. Enkele partijen uit het culturele veld werken hiervoor een gezamenlijk plan van aanpak uit.  
Het beoogde festival sluit aan bij de bestaande functie ‘Stadsbreed Cultuurfestival’ waarvoor de 
beschikbare subsidie nog niet is verleend voor 2021-2024. De functie wordt daarom binnenkort, 
rekening houdend met de motie verkenning stadsbreed cultuurfestival, opnieuw opengesteld. De 
aanvragende partijen worden erop gewezen dat er aanvullend een aanvraag kan worden ingediend 
voor het stadsbreed cultuurfestival onder spoor 4 van het Herstelfonds Cultuur Maastricht. 
 
Tot slot 
Met de oprichting van dit Herstelfonds Cultuur willen we de culturele sector voorzien van voldoende 
veerkracht om deze langdurige crisis het hoofd te bieden. Ik wens de sector veel wijsheid en kracht 
toe bij het opnieuw invullen en opstarten van activiteiten. En ik hoop van harte dat cultuur maken en 
méémaken op korte termijn weer in al haar verschijningsvormen in onze stad kan worden beleefd. 
Ik vertrouw erop u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
Jim M. Janssen, 
Wethouder Organisatie, Sociale Zaken, Ouderenbeleid en Cultuur. 
 
 
Bijlage 1: Flyer Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022  
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