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Amsterdam, 3 december 2020

Nr.
Betreft: corona noodsteun voor musea in uw gemeente

Beste raad, geacht college, geachte burgemeester,
Tijdens deze coronapandemie lijkt de wereld nóg sneller te veranderen. Juist daarom zijn musea
misschien wel belangrijker dan ooit. Het zijn plekken van bezinning en herkenning. Van veMondering, verbazing en ontroering, ook in deze uitzonderlijke periode. Musea verbinden ons allen met het
verleden, met het nu en bieden perspectief op de toekomst. Ze verbinden ons met het grote verhaal
over wie we werkelijk zijn. Zo bouwen ruim 400 musea dag-in-dag-uit aan een blijvende binding met
àlle inwoners van ons land - ook in uw gemeente. We zijn de Tweede Kamer, het kabinet, uw gemeenteraad en -bestuur en publieke en private fondsen zeer dankbaar voor de coÍona-noodsteun
die beschikbaar is gekomen. Dat voelt als een omarming van musea. Toch doen we eèn extra beroep op u: zorg dat die steun op de juiste plek terecht komt, bij culturele organisaties (zoals musea)

zelÍ.
Voor cultuur heeft het kabinet in verband met de coronapandemie extra steunpakketten uitgetrokken.
Binnenkort volgt nog eens 150 miljoen euro ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur bovenop 120 miljoen euro die gemeenten al aan compensatie hebben ontvangen. Om ervoor te zorgen
dat het geld snel beschikbaar komt, heeft het kabinet in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten gekozen voor een 'decentralisatie-uitkering'. Het is dus aan u als raadslid, aan
uw gemeentebestuur om ervoor te zorgen dat de middelen die uw gemeente ontvangt daadwerkeli.ik
aan cultuur ten goede komen. Ook minister Van Engelshoven roept u daartoe op. Met noodsteun via
het Gemeentefonds is uw raad, is uw college in staat musea te ondersteunen in deze moeilijke tijden. Bi.ivoorbeeld door huur te verlagen of gemeentebelastingen kwijt te schelden, door een tegemoetkoming in de kosten van de perioden van verplichte tijdelijke sluiting óf support om te kunnen
heropenen door te voldoen aan een strikt protocol dat veilig en verantwoord museumbezoek mogelijk maakt. OÍ een Ílnanciéle stimulans om educatieve activiteiten en schoolbezoeken uit het primair
en voortgezet onderwijs te intensiveren. KoÍtom, juist nu kunt u mét het steunpakket voor cultuur,
vele culturele oÍganisaties zoals musea in uw gemeente omarmen!
Nederland telt vele prachtige museumcollecties over geschiedenis, beeldende kunst, natuurhistorie,
economie, wetenschap, techniek en volkenkunde. Ze zijn het geheugen van uw gemeente, een
streek, van ons land en daarmee van onszelf. lvlusea vertellen verhalen die we niet mogen vergeten
want in die verhalen weeÍklinkt onze steeds veranderende samenleving. Natuurlijk zijn we altijd bereikbaar om met u mee te denken over hoe u musea het beste kunt betrekken. De musea. de vele
vrijwilligers, het publiek - omarm hen juist nÉ!

Met hartelijke dank,
mede namens ruim 400 musea door heel het land,
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