Korte samenvatting Maastrichtse cultuurvisie: “Cultuur maakt Maastricht, Maastricht maakt
cultuur”.
Maastricht wil iedere inwoner gelegenheid bieden om cultuur mee te maken. Dat wil zeggen maken
als professional of als amateur en meemaken in de betekenis van beleven. Daarvoor nodigen we de
in Maastricht ruim aanwezige professionele kunstenaars uit om zich tot de stad te verhouden en
inwoners actief te betrekken en ruimte te geven om hun eigen verhalen vorm te geven en te
presenteren. Het zo ruim aanwezige cultureel erfgoed is daarbij een inspiratiebron. We zoeken we
samen met professionals en de grote verscheidenheid aan amateurverenigingen naar nieuwe wegen
om zij die tot nu toe nog niet meedoen ook te betrekken.
Het rijk biedt vanaf 2020 diverse matchingsregelingen om gezamenlijk op te trekken in het
verbreden van het publiek en het vernieuwen van het aanbod. Maastricht zal haar middelen voor
cultuur deels oormerken om deze landelijke matchingsgelden binnen te halen. Mocht dit niet leiden
tot voldoende resultaat, dan zullen er binnen het beschikbare budget voor cultuur keuzes gemaakt
moeten worden. Een nadere uitwerking in uitvoeringsprogramma en budget volgt separaat.

Korte samenvatting Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022
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.
Het doel van het Herstelfonds Cultuur Maastricht is om de culturele sector op korte termijn te
behouden en heropenen en op lange termijn te herstellen door de sector weerbaarder te maken.
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.
Het herstelfonds werkt complementair aan de landelijke specifieke maatregelen voor cultuur, en de
generieke ondersteuningsmogelijkheden (TVL, NOW, TOZO).
Het Herstelfonds zet in op vier sporen:
1.
Ondersteuning voor de amateurkunstverenigingen van Maastricht
2.
Ondersteuning voor de professionele culturele instellingen van Maastricht
3.
Ondersteuning voor het ‘coronaproof’ inrichten van locaties
4.
Subsidieregeling ‘Herstelfonds Cultuur Maastricht 2021-2022’
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.

