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De maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben nu al anderhalf jaar 
ingrijpende gevolgen voor de culturele en creatieve sector.1  We merken dit op allerlei 
mogelijke manieren: niet alleen omdat er minder voorstellingen, concerten, festivals en 
lessen zijn, maar ook op maatschappelijk en economisch gebied. Cultuur maakt onze stad 
levend, mooi en aantrekkelijk, en brengt mensen dichter tot elkaar. We missen het plezier, 
de diepgang, de schoonheid en het optimisme van kunst en cultuur in ons leven. 

Met de steun van de overheden en heel veel inventiviteit en creativiteit van de sector 
hebben de meeste culturele instellingen het hoofd tot nu toe boven water weten te houden. 
Dit geldt helaas in veel mindere mate voor de vele zelfstandige makers en zzp’ers in de 
sector; zij zien opdrachten teruglopen en hun contracten worden vaak niet verlengd. Het 
publiek is bovendien voorzichtig en aarzelt in zijn terugkeer naar de theaters, concertzalen, 
musea, festivals en filmhuizen. Hetzelfde zien we bij deelnemers aan muziek-, dans- en 
toneellessen. Voor iedereen die werkzaam is in de culturele en creatieve sector, van artiest 
of programmeur tot docent of technicus, betekent dit aanhoudende onzekerheid. We zien dat 
een toenemend aantal werknemers en zzp’ers de sector verlaat, al dan niet noodgedwongen. 
Dit is zeer zorgelijk voor de toekomst van kunst en cultuur in Arnhem en de regio.    

Er is tijd, geld en ruimte nodig om te voorkomen dat er alsnog gaten in de cultuursector 
worden geslagen en dat de vernieuwing die tot stand is gekomen, verloren gaat. Met het nu 
voorliggende Arnhems steunpakket kunst en cultuur 2022-2023 bieden we de (nood)steun 
die helaas nog steeds nodig is en leggen de basis voor het herstel en de verdere ontwikkeling 
van de sector. We doen dit met het oog op iedereen die nu werkzaam is in de sector, maar 
zeker ook voor de studenten die van de kunstvakopleidingen uitstromen om hun eigen weg 
te vinden. Zij zijn de toekomstige talenten en werknemers van de sector en zijn onmisbaar 
voor de kunst en cultuur in Arnhem. 
 

1   Onderzoek van het CBS wijst uit dat de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2021 kromp met 0,5 %; 
de krimp van de toegevoegde waarde in de bedrijfstak cultuur en recreatie bedroeg in dat kwartaal maar liefst 36,5%. 
Economie krimpt met 0,5 procent in eerste kwartaal 2021 (cbs.nl)

VOORWOORD

Het is duidelijk dat de na-ijleffecten van de crisis ingrijpend en langdurig zullen zijn, zoals 
de gevolgen voor  de werkgelegenheid en inkomenspositie van werknemers en zzp’ers in de 
culturele en creatieve sector. Dit is overigens een breed vraagstuk dat niet alleen Cultuur 
raakt, maar ook andere beleidsterreinen binnen de gemeente Arnhem, zoals Economie, 
Werk en Inkomen, Participatie en Welzijn. Dit vergt een structurele aanpak die incidentele 
middelen of maatregelen overstijgt. Een boodschap die ik met mijn mede-bestuurders uit 
de regio en de provincie ook bij het Rijk blijvend onder de aandacht zal brengen.  

Cathelijne Bouwkamp, wethouder Cultuur 
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De financiële basis voor onze steunmaatregelen ligt bij de middelen die de gemeente van 
het Rijk heeft ontvangen, specifiek bestemd voor hulp en ondersteuning van de culturele en 
creatieve sector in 2020 en 2021. Dit naast de reguliere èn extra inzet die de gemeente op 
de verschillende terreinen al pleegt, zoals het opdrachtenbeleid kunst in openbare ruimte en 
huisvesting voor culturele en creatieve ondernemers, waarmee we de beroepspraktijk van 
kunstenaars en creatieven stimuleren. De middelen die we voor het Arnhems Steunpakket 
kunst en cultuur 2021 hebben gereserveerd, zullen niet allemaal in 2021 uitgeput zijn. 
Deze middelen worden meegenomen in het Arnhems steunpakket kunst en cultuur 2022-
2023. Daarnaast zetten we hiervoor de rijkscoronamiddelen in die we voor de lokale culturele 
infrastructuur over het eerste half jaar 2021 hebben ontvangen.  Dit is hard nodig, want we 
verwachten dat de coronacrisis nog langere tijd een na-ijleffect zal hebben voor de sector. 

Noodsteun 
Inmiddels is duidelijk dat door het grillige verloop van de pandemie de drie pijlers onder 
onze maatregelen zich niet lineair laten volgen. Hadden we gehoopt ons dit jaar in de fase 
van overgang en transitie te bevinden, de werkelijkheid is dat ook nu nog steeds noodsteun 
nodig is. We blijven hiervoor dan ook de middelen uit het steunpakket van april 2021 voor 
exploitatietekorten bij de basis- en meerjarenvoorzieningen reserveren. Zo houden we de 
lokale culturele infrastructuur overeind. Daarnaast blijven we coulant waar het gaat om de 
prestatieafspraken die wij maken met alle culturele instellingen of organisaties die subsidie 
ontvangen. Zie ook p. 7.

2  iBabs Online

In december 2020 en in april 2021 heeft de gemeente Arnhem twee keer een pakket aan 
maatregelen genomen om de culturele sector te ondersteunen 2, wetende dat de corona-
crisis grote impact heeft op de culturele en creatieve sector en dat de gevolgen hiervan nog 
lang merkbaar en voelbaar zijn. Daarbij volgden we de drie pijlers: hulp bieden bij nood, 
ondersteunen tijdens de overgangssituatie en werken aan transitie & innovatie. Met beide 
steunpakketten hebben we de culturele infrastructuur in Arnhem overeind gehouden en 
noodsteun geboden aan een breed spectrum van culturele instellingen, van professioneel 
tot amateur, van gesubsidieerd tot particulier. Ook hebben we diverse maatregelen 
genomen om zelfstandige makers en zzp’ers te ondersteunen. 

INLEIDING  
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Aansluiting op cultuurnota Stroom en andere culturele beleidskaders  
Om de lange beleidslijn van onze cultuurnota Stroom recht te doen, sluiten we met het 
Arnhemse steunpakket kunst en cultuur 2022-2023 ook aan op de actiepunten van de 
actualisatie van het Arnhems cultuurbeleid Stroomversnelling uit 2020. Meerdere actie-
punten uit de actualisatie hebben betrekking op makers; de noodzaak hen te ondersteunen is 
in de afgelopen tijd alleen maar toegenomen. 
Voor de maatregelen genoemd onder ‘huisvesting’ geldt dat deze een (financiële) aanvulling 
zijn op het Plan Huisvesting culturele en creatieve sector 2021-2024, dat deze zomer door 
de raad is vastgesteld. We zetten de middelen uit het herstelpakket in om een bijdrage te 
leveren aan de doelen die daarin beschreven zijn.

 

Langere termijn  
De pandemie houdt aan en daarmee ook de onzekerheid voor de sector. Dit maakt onder 
meer dat podia voorzichtig zijn met hun programmering en producenten nog geen zekerheid 
krijgen over speelplekken. Dat is met name lastig voor jonge makers, die vaak niet in vaste 
dienst van een gezelschap zijn. Daarnaast zien we dat een deel van het publiek aarzelt in het 
weer deelnemen aan het culturele leven. Dat levert niet alleen legere theater- en concert-
zalen op bij genres als klassieke muziek en toneel, maar bijvoorbeeld ook dalende aantallen 
cursisten bij allerlei lessen, een afnemend aantal vrijwilligers en minder Arnhemmers die 
actief zijn in de amateurkunst. Er lijkt een vicieuze cirkel te ontstaan van verminder aanbod 
en verminderde afname. 
Ook de Raad voor Cultuur waarschuwt in zijn meest recente advies voor een lang na-ijleffect 
van de crisis en voor uitstroom uit de sector, die als werkveld steeds minder aantrekkelijk is 
geworden.3  Voor het noodzakelijke herstel en transitie van de sector zijn tijd, geld en ruimte 
nodig, vindt de raad. Steeds duidelijker wordt dat werkwijzen om kunst en cultuur te 
maken en te presenteren, de relaties die daarvoor nodig zijn - ook buiten de sector zelf - en 
verdienmodellen moeten worden herijkt. Dit is nodig om de sector weerbaarder en 
flexibeler te maken om in de toekomst beter in te kunnen spelen op (sterk) veranderende 
omstandigheden. 

Vertaald naar Arnhem betekent dit – naast noodsteun om de infrastructuur in de stad over-
eind te houden – dat we transitie en innovatie blijven stimuleren, makers blijven ondersteu-
nen en voor voldoende werk-, oefen- en presenteerruimte zorgen. Er zijn in de coronaperiode 
veel ideeën ontstaan in de sector over het bereiken van publiek, het ontwikkelen van andere 
verdienmodellen en samenwerkingsverbanden, en innovaties in het produceren van kunst 
en cultuur. Daarnaast is het belangrijk dat er voor kunstenaars en makers meer mogelijk-
heden komen om opdrachten te genereren en eigen projecten te ontwikkelen. Ook moet er 
voldoende ruimte zijn waar zowel gewerkt als gepresenteerd kan worden, ook voor de vele 
amateurkunstbeoefenaars in de stad.  

3  Advies corona-addenda | Advies | Raad voor Cultuur
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2. Verhoging subsidieplafond culturele subsidies
Bij deze subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals- deelregeling 2 culturele 
producties kunnen zowel makers als culturele organisaties aanvragen. De regeling is van 
wezenlijk belang voor de grote diversiteit aan cultuuractiviteiten in de stad. Gehonoreerde 
aanvragers ontvangen vaak subsidie van andere (landelijke) fondsen. De regeling wordt
al jaren overvraagd. Dat zal de komende jaren niet anders zijn. Door budget toe te voegen 
kunnen meer makers en culturele organisaties in de stad ondersteund worden en neemt 
het aanbod voor het publiek toe. Tegelijkertijd komt op die manier ook meer subsidie vanuit 
andere fondsen naar Arnhem, wat goed is voor zowel de lokale economie als specifiek de 
culturele sector.

3. Opdrachtenbeleid / kunst in de openbare ruimte
We vinden het van belang dat makers opdrachten krijgen, dat we zelf opdrachten 
verstrekken en ook andere stimuleren om dat te doen. Het college komt binnenkort met 
een raadsvoorstel waarin zij voorstelt om een kader vast te laten stellen hoe om te gaan 
met kunstopdrachten en het onderhoud van ‘beeldende en monumentale kunst in de 
openbare ruimte’. De gemeente wil zelf actief opdrachtgever zijn maar ook initiatieven 
van derden stimuleren en ondersteunen. Vanuit steeds meer wijken zien we vragen komen 
met betrekking tot kunst in de openbare ruimte. Door kunst toe te voegen aan de openbare 
ruimte wordt de aantrekkelijkheid van de stad vergroot en het creatieve profiel van onze 
stad versterkt. Om dit kader uit te voeren, worden extra middelen voor de komende jaren 
gereserveerd. 

4. Ondersteuning alumni 
Door corona hebben alumni van de kunstvakopleidingen het extra moeilijk om hun weg te 
vinden naar de arbeidsmarkt. Ondersteuning van alumni vinden we van belang, en in deze 
tijd in het bijzonder. 
Aan Schakel025 vragen we om de komende jaren gericht programma’s te maken voor 
alumni die de eerste stappen zetten in hun professionele beroepspraktijk. Hiermee trekken 
we de subsidie die Schakel025 ontvangt gelijk aan de subsidie die Cultuur Academy 
Nijmegen ontvangt van de gemeente Nijmegen. Beide organisaties gaan fuseren en 
bedienen de culturele sectoren in beide steden. De ongelijke subsidie was tot nu toe een 
knelpunt om tot een gelijkwaardige fusie te komen.

De maatregelen van het steunpakket concentreren zich op makers, transitie& innovatie 
en huisvesting.  

Makers 

1. Stroomversneller budget verhogen
De Stroomversneller is een laagdrempelige manier om makers en startende initiatieven 
in de stad te ondersteunen. Al voor corona zagen we dat het jaarlijkse beschikbare budget 
overvraagd werd, omdat Arnhem, met onder meer de aanwezigheid van ArtEZ, over veel 
talent beschikt. Door het budget te verhogen, kunnen meer startende makers / initiatieven 
ondersteund worden en bieden we als stad een betere basis aan onze makers.
 

MAATREGELEN ARNHEMS STEUNPAKKET 

KUNST EN CULTUUR 2022 - 2023 
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5. Cultuur en maatschappij 
Kunst en cultuur heeft naast een autonome waarde ook een sociale en maatschappelijke 
waarde. Kunstenaars hebben het vermogen om anders naar de wereld te kijken, en dat 
maakt hun blik waardevol voor opgaven en vraagstukken in de stad. We willen de denkkracht 
van kunstenaars / makers rondom maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken meer en 
beter inzetten. Tegelijkertijd willen we meer mensen in contact brengen met kunst en 
cultuur, ook mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is om aan cultuur deel te nemen, 
passief of actief. Te denken valt aan jongeren en nieuwkomers in Nederland. Daarnaast 
verstevigt deze maatregel de financiële positie van makers, wanneer zij opdrachten 
genereren buiten de culturele sector. We reserveren daarom middelen om makers aan 
maatschappelijke vraagstukken (en organisaties) te binden die spelen in een aantal 
Arnhemse wijken (o.a. Arnhem Oost). Een apart programma wordt hiervoor uitgewerkt.

6. Werk en inkomen  
Met de gemeentelijke afdeling Werk en Inkomen gaan we na wat de gevolgen van de 
pandemie zijn op de werkgelegenheid en inkomenspositie van werknemers en zzp’ers in 
de culturele en creatieve sector. Vervolgens bekijken we welke mogelijke maatregelen we 
kunnen nemen om te voorkomen dat een toenemend aantal werknemers en zzp’ers de 
sector verlaat, al dan niet noodgedwongen. 

Transitie & Innovatie

7. Subsidieregeling Transitie Cultuur Arnhem
De subsidieregeling Transitie Cultuur Arnhem blijft doorlopen. Na een eerste ronde in 
zomer 2021 is de regeling aangepast en een tweede ronde volgt eind 2021 en begin 2022. 
Bij voldoende animo èn middelen, volgen nieuwe aanvraagronden. De regeling stimuleert 
enerzijds nieuwe vormen van produceren en presenteren van kunst (inclusief nieuwe vormen 
van publieksbereik), anderzijds samenwerking en professionalisering van de culturele sector. 
De regeling is in nauwe afstemming met de gemeente Nijmegen ontwikkeld, die een 
zelfde soort subsidieregeling heeft. Samenwerking binnen Cultuurregio025 wordt extra 
gewaardeerd en gehonoreerd.

3   Deze maatregelen sluiten inhoudelijk aan en zijn een financiële aanvulling op het Plan van aanpak Huisvesting 

culturele en creatieve sector 2021-2024, inclusief het bieden van meer (oefen)ruimte voor de amateurkunsten.

Huisvesting4 

8. Klein podium voor de beeldende kunst
In de Arnhemse culturele infrastructuur ontbreekt de structurele ondersteuning van een 
klein- en middenpodium voor de beeldende kunst. Dat maakt de infrastructuur voor 
beeldende kunst fragiel. Bij de podiumkunsten is dit in de basis beter geregeld en is er een 
keten is van kleine, middelgrote en grote podia die structureel ondersteund worden door 
de gemeente. In de eerder gemaakte Sectoranalyse Beeldende Kunst (2019) kwam ook 
het ontbreken van een presentatiefunctie naar voren. Door ruimte te maken binnen onze 
meerjarenvoorzieningen voor een klein podium voor beeldende kunst, waarbij de focus ligt 
om een podium te bieden voor net afgestudeerde kunstenaars, versterken we onze culturele 
infrastructuur. Tot en met 2022 vindt er projectmatige ondersteuning plaats van kleine 
podia voor beeldende kunst. Het betekent dat er vanaf 2023 structurele ondersteuning 
kan komen voor één podium. 

9. Initiatieven professionele makers en amateurkunsten voor werk-, oefen- en/of 
presentatieruimte.
Arnhem is een creatieve stad vol met professionele makers en amateurkunstbeoefenaars. 
We slagen er niet altijd in om initiatieven die in de stad ontstaan voldoende te faciliteren 
in werk-, oefen- of presentatieruimte. We zien dat er bij makers uit de creatieve industrie, 
podiumkunsten en de beeldende kunst maar ook bij amateurkunstbeoefenaars een grote 
vraag is naar (betaalbare) werk- oefen- en/of presentatieruimte. Er wordt gewerkt aan de 
huisvesting van de creatieve en culturele sector, inclusief ruimte voor amateurkunst-
beoefenaars. Gelet op de urgentie van zowel het huisvestingsvraagstuk alsmede de 
behoefte vanuit de sector zelf om meer zichtbaar te zijn reserveren we extra middelen voor 
initiatieven vanuit de sector zelf die bijdragen aan werk- oefen- of presentatieruimte. 
Daarvoor willen we het gesprek aangaan met onder meer OPA, FDFA, Modepartners 025, 
SLAK en de Amateurkunst Aanbieders Arnhem en kijken hoe ideeën en plannen die zij 
hebben op dit vlak versterkt kunnen worden. 
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Naast de aangekondigde maatregelen zijn er ook maatregelen die nog doorlopen. Zo kunnen 
festivals en evenementen, zolang het subsidieplafond niet is bereikt en er nog beperkende 
maatregelen gelden, subsidie aanvragen voor extra kosten die zij maken door corona. 

Culturele infrastructuur overeind gehouden
Door de eerder genomen maatregelen, in combinatie met ondersteuning vanuit het Rijk en 
de provincie Gelderland, is het gelukt om de culturele basis- en meerjarenvoorzieningen (de 
grote en middelgrote culturele instellingen) van Arnhem overeind te houden. Zo hebben we 
€795.000  gereserveerd om mogelijke exploitatietekorten van deze instellingen voor 2021 
op te vangen. We verwachten dat een deel van deze middelen niet ingezet hoeft te worden 
in 2021. Tegelijkertijd verwachten we, gezien het grillige verloop van de pandemie, dat 
exploitatieverliezen zich ook in 2022 nog kunnen voordoen. We zullen het restant van de 
reservering voor 2021 dan ook allereerst inzetten om exploitatietekorten van de basis- en 
meerjarenvoorzieningen in 2022 op te vangen. Mocht dat niet, of maar gedeeltelijk nodig 
zijn, dan wordt dit restant ingezet voor één van de andere maatregelen. 

Coulance maatregelen
Eerder heeft de gemeente aangegeven dat zij in 2021 coulant omgaat met instellingen 
of organisaties die subsidie ontvangen en door de gevolgen van corona hun plannen (en 
begroting) moeten bijstellen. Dit houdt in dat een kleiner aantal prestaties en activiteiten 
dan verwacht in 2021 geen negatieve invloed zal hebben op de vaststelling van de hoogte 
van de subsidie. We zullen deze maatregel uitbreiden naar op zijn minst 2022. 

Provincie Gelderland – Cultuurregio025
De provincie Gelderland draagt ook bij aan het herstel van de culturele sector. Gezamenlijk 
met de Groene Metropoolregio-gemeenten die onderdeel zijn van Cultuurregio 025, is er 
een herstelpakket ontwikkeld: het Transformatievoorstel cultuurregio 025. Voor de (gedeel-
telijke) uitvoering van dit plan is eenmalig 1,3 miljoen euro beschikbaar. Dit is flink minder 
dan de gevraagde € 6 miljoen. Dat betekent scherpe keuzes maken. Op dit moment wordt 
met alle betrokken gemeenten een uitvoeringsplan opgesteld voor de besteding van deze 
middelen. Dit zal in nauwe samenspraak gebeuren met de culturele sector zelf. Dit vergt 
nog nadere afstemming. De focus zal daarbij liggen op het versterken van cultuureducatie, 
amateurkunst, scholing /professionalisering en innovatie binnen de culturele sector.

Herstelplan landelijke overheid
Het Rijk zal ook met een herstelplan komen. Dit wordt aan het toekomstig kabinet over-
gelaten, evenals de middelen hiervoor. Er wordt momenteel een contourennota opgesteld. 
Focus daarbij zal naar verwachting liggen op het oplossen van knelpunten, zoals publiek en 
arbeidsmarktpositie, en digitalisering. Eventuele aanvullende maatregelen vanuit het Rijk 
zullen we inzetten voor het verdere herstel van de Arnhemse kunst- en cultuursector.

MAATREGELEN DIE NOG DOORLOPEN 
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Bovengenoemde maatregelen worden gefinancierd uit de extra rijksmiddelen die de gemeente Arnhem voor 2021 heeft ontvangen in het kader van coronasteun. Voor de PM-posten in de kolom 2023  
geldt dat indien er nog extra rijksmiddelen coronasteun beschikbaar komen, deze zullen worden ingezet voor genoemde maatregelen. 

FINANCIEEL KADER 2022-2023 

€ 628.253
€ 510.000

2022

€ 510.0006

€ 50.000
€ 50.000
€ 80.000
€ 50.000
€ 40.000

€ 153.253
-

€ 15.000

Totaal

2023

PM

PM
PM

€ 80.000
PM*

PM
Subtotaal

PM 
€ 100.0007

Subtotaal
PM

Subtotaal
Totaal

€ 1.138.253

€ 860.000

€ 253.253

€ 15.000
€ 1.138.253

* Aan dit bedrag worden de restantmiddelen toegevoegd van de subsidieregeling Transitie Cultuur Arnhem, Categorie A - Stimuleren 
van opdrachtgeverschap creatieve makers.

6 Dit bedrag bestaat uit de onderbesteding van ronde 1 van de regeling, in de zomer van 2021 (de 
middelen hiervoor zijn afkomstig uit het steunpakket april 2021). De positief beoordeelde aanvragen 
uit ronde 2 zullen worden beschikt in 2022. Mocht er sprake zijn van onderbesteding na ronde 2, dan 
wordt dit ingezet voor een ronde 3 of voor een van de andere maatregelen.
7 Dit totaalbedrag zal gespreid worden ingezet in 2023 en in 2024. 
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