
 
Geachte relatie, 
 

 . 

 

  

Bezoekadres 

Amstel 1 

1011 PN Amsterdam 

 

Postbus 202 

1000 AE Amsterdam 

Telefoon 14 020 

amsterdam.nl 

 Retouradres: Postbus 202, 1000 AE Amsterdam 

  

 

  

 

 

Datum  

 

 

 

 

13 maart 2020 

 Behandeld door  Kunst en Cultuur 
 Onderwerp   Gevolgen maatregelen coronavirus voor de cultuursector 

 

 

  

De verscherpte maatregelen die het kabinet op 12 maart jl. heeft genomen om de verspreiding van 

het coronavirus (Covid-19) in Nederland in te dammen, hebben ook ingrijpende gevolgen voor de 

culturele sector. In Amsterdam zijn de gevolgen direct zichtbaar. Musea, theaters, poppodia en 

clubs hebben hun deuren gesloten; evenementen met meer dan 100 mensen kunnen geen 

doorgang vinden. Daarnaast zijn er gevolgen die minder zichtbaar zijn maar een grote impact 

hebben op de bedrijfsvoering van instellingen en de financiële situatie van makers en cultureel 

ondernemers. Deze gevolgen voor uw instellingen laten mij als wethouder Kunst en Cultuur van 

deze stad niet onberoerd en hebben mijn aandacht.  

 

Gezien de grote impact van de maatregelen op de cultuursector zijn de directie Kunst en Cultuur 

en ik voortdurend in contact met het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK), de Amsterdamse 

Culturele Instellingen (ACI) en individuele instellingen om een goed beeld te krijgen van wat er nu 

gebeurt. Komende dinsdag spreek ik een brede delegatie van de ACI.  

 

Daarnaast overleggen we met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de 

(landelijke) publieke fondsen en private fondsen over de situatie in de cultuursector en mogelijke 

oplossingen op de korte maar ook de langere termijn, voor culturele instellingen en individuele 

makers. 

 

Voor de binnen het Amsterdamse Kunstenplan gefinancierde instellingen geldt dat de 

bevoorschotting volgens het betaalschema plaatsvindt en er coulance zal zijn in relatie tot het niet 

kunnen realiseren van de prestatieafspraken. Als er zich voor uw instelling acute problemen 

voordoen als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus, verzoeken wij u contact op te 

nemen met de directie Kunst en Cultuur van de gemeente Amsterdam of uw vaste contactpersoon 

bij het AFK. 
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Ik begrijp dat er nog veel vragen zijn over de impact van de verscherpte maatregelen. In de 

wetenschap dat we op dit moment niet alles kunnen beantwoorden, zullen wij u volgende week 

nader informeren.  

 

Ik wens u veel sterkte de komende periode. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 
 
 
 
 
 

 
Touria Meliani 
Wethouder Kunst en Cultuur  

 

 

 

 

Met betrekking tot het coronavirus volgt de gemeente Amsterdam de richtlijnen en maatregelen 

die door de Rijksoverheid zijn gepubliceerd. Informatie over de laatste ontwikkelingen rond het 

coronavirus in de regio Amsterdam vindt u op www.amsterdam.nl/coronavirus.  

Actuele informatie over het coronavirus is te vinden op de RIVM-website en de speciale 

Coronavirus COVID-19 pagina van de Rijksoverheid. 
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