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Betreft: COVID-19-crisis treft het Delftse culturele leven hard.

Geachte heer Vollebregt,
Delft hecht veel waarde aan de ontwikkeling van het creatief vermogen van de Delftenaren. Cultuur
draagt bij aan de vitale stad Delft waar inwoners doen, meedoen en ertoe doen. Daarnaast draagt de
culturele sector en erfgoed in Delft in grote mate bij aan de lokale economie en stedelijke
aantrekkelijkheid. Al jaren weten wij, met beperkte middelen, een ambitieus en rijk programma neer te
zetten waarmee we bezoekers weten te raken en de stad ook landelijk in de kijker zetten. De Delftse
cultuur- en evenementensector bevindt zich al tijden in een kwetsbaar evenwicht en met de
COVID-19-crisis hierboven op, begeeft de sector zich naar een crisis van ongekende omvang. In
deze cruciale periode hebben wij uw hulp hard nodig om het voortbestaan van deze vitale sector voor
Delft te borgen.
We zijn dan ook blij dat u zich al aan het begin van de COVID-19-crisis namens het college van B&W
uw medeleven heeft geuit naar de Delftse culturele organisaties, evenementorganisatoren en
creatieve zelfstandigen. We voelen ons gesteund door uw voornemen om samen met ons de culturele
infrastructuur van Delft te willen behouden zodat we ook na deze crisis een bloeiend cultuurleven in
de onze stad hebben.
De afgelopen periode heeft de sector hard gewerkt aan plannen en protocollen om in te kunnen
spelen op de nieuwe anderhalve-meter situatie, met als resultaat dat sommige instellingen per 1 juni
2020 hun deuren voorzichtig kunnen openen. Gedurende de intelligente lockdown heeft de sector in
Delft uiteraard niet stilgezeten. Als ondernemende sector hebben wij zoveel mogelijk contact
gehouden met ons publiek. Cultuurminnend Delft is online bediend met nieuwe initiatieven, de
boekenuitleen is doorgegaan, voorstellingen zijn gestreamd, bewoners in de wijk zijn verrast door
muziek voor de deur, in de tuin of op het balkon. De makers en instellingen blijven kunst maken,
zodat Delft kan blijven rekenen op een kunst- en cultuursector die zo van belang is voor de stad en
het welzijn van haar inwoners.
De uitdagingen die de COVID-19-crisis met zich meebrengt zijn van enorme omvang. Wij zien de
opgave waar de gemeente Delft mee aan de slag moet: een begrotingstekort en de toenemende
kosten binnen het sociale domein. Dat neemt niet weg dat de cultuur- en evenementensector uw hulp
én dat van uw college hard nodig heeft. Regelingen als de NOW en de TOZO bieden onvoldoende
soelaas. Minister van Engelshoven (OCW) heeft aangekondigd €300 miljoen beschikbaar te stellen
als noodhulp voor de culturele sector. Het is duidelijk dat dit bedrag bij lange na niet toereikend is én
daarnaast is dit bedrag grotendeels bestemd voor de toplaag van de door het Rijk gesubsidieerde
instellingen (o.m. de basisinfrastructuur). Van de €300 miljoen investeert de minister €48,5 miljoen om
gemeenten en provincies te ondersteunen die regionale musea, (pop)podia en filmtheaters
aanvullend ondersteunen. Een plan voor de kleinere, vaak jongere instellingen die enorm kwetsbaar
zijn én juist van belang zijn voor de Delftse culturele infrastructuur ontbreekt.
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De Delftse cultuur- en evenementensector heeft recentelijk haar krachten gebundeld onder de
noemer Cultuurtafel Delft en doet middels deze brief een dringende oproep aan u en uw college
waarbij wij ervan uitgaan dat:
●

●

●

●

het college van burgemeester en wethouders onderstreept dat cultuur van onschatbare
waarde is voor de Delftse samenleving voor haar vestigingsklimaat, welzijn van de bewoners
en economie;
het college van burgemeester en wethouders zich uitspreekt over het in stand houden van
culturele sector in Delft, wiens voortbestaan niet in gevaar mag worden gebracht als gevolg
van de COVID-19-crisis;
de cultuursector voor de COVID-19-crisis presteerde als nooit tevoren, zoals vorig jaar te zien
was in het themajaar ‘Delft en de Gouden Eeuw’ waar een kwalitatief hoogwaardig
programma bij heeft gedragen aan enorme bezoekersaantallen en mogelijkheid van
ontmoeting en verbinding in Delft;
de effecten van de COVID-19-crisis nog lang niet duidelijk zijn, de grote klappen nog moeten
komen omdat er sprake zal zijn van publieksterugval in het komende seizoen.

Wij vragen voor de korte termijn concreet van burgemeester en wethouders:
● opschorten van huur voor de culturele instellingen of initiatieven die huren van de gemeente
Delft en door de COVID-19-crisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen en ondersteuning in
het overleg over vrijstelling met andere verhurende partijen aan culturele instellingen en
creatieve zelfstandigen;
● opschorten van gemeentelijke belastingen voor Delftse culturele instellingen of initiatieven die
door de COVID-19-crisis in liquiditeitsproblemen zijn gekomen;
● instellen van een noodfonds in verhouding tot het noodfonds van het Rijk;
● budgettaire ruimte creëren voor extra investeringen bij de cultuur- en evenementensector, om
onder de nieuwe omstandigheden het komende jaar publiek te kunnen ontvangen
(opstartfonds);
● aanspraak te maken op de €48,5 miljoen die door de minister van OCW beschikbaar is
gesteld;
● de instellingen die prestatiesubsidie ontvangen niet af te rekenen op niet behaalde prestaties
als gevolg van de COVID-19-crisis.
Wij vragen voor de middellange termijn concreet:
● om samen met andere (kleinere) gemeenten extra geld vanuit het Rijk en de provincie voor
cultuur in de regio te bewerkstelligen;
● om bij de ‘het onderzoek naar kostenbesparende mogelijkheden binnen de gemeente Delft’
de subsidies voor cultuur- en evenementen te ontzien.
Tot slot. De komende jaren staat ook Delft voor de opgave om meer woningen te realiseren en meer
inwoners te huisvesten. In de (nabije) toekomst ontstaan daardoor meer gemengde woonomgevingen
en neemt de diversiteit onder inwoners toe. Gezien de behoefte bij inwoners om te ontmoeten en ook
in de toekomst prettig samen te kunnen leven, maar ook om zich persoonlijk te blijven ontwikkelen,
moeten we met elkaar aan een passend voorzieningenniveau voor de stad werken en daaronder
neemt cultuur een belangrijke plaats in. In het veranderende landschap van de samenleving zien we
in Delft kansen en mogelijkheden. We vragen hiervoor uw aandacht voor de lange termijn.
Voor de volledigheid laten wij weten dat wij als ondertekenaars van deze brief uiteraard ook de niet
binnen een koepel georganiseerde instellingen en culturele initiatieven in Delft omarmen. Samen
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vormen wij de culturele infrastructuur van onze prachtige stad. En deze crisis treft ons nu allemaal. De
Cultuurtafel is niet alleen opgericht vanwege de crisis maar al jaren is er een wens van een stevig
netwerk. Hiermee proberen we een begin te maken met structureel het versterken van elkaar en van
de sector waarbij een ieder een verantwoordelijkheid heeft in de keten.
Wij kijken uit naar spoedige samenwerking met u en het college van onze gemeente om deze crisis
het hoofd te bieden.
We zien uit naar uw reactie, met vriendelijke groet,

Namens Cultuurtafel Delft,
Margot Nicolaes, DOK
Nathalie van der Hak, Stichting Delfts Peil
Roel Beeftink-Funcken, Delft Fringe Festival

Cultuurtafel Delft bestaat uit
ART Jacobs, Camerata Delft, Ciccionina, Delft Chamber Music Festival, Delft Fringe Festival, DOK,
Highlight Delft, Jazz Festival Delft, Lijm en Cultuur, Night at the Museum Delft, Mooi Weer Spelen,
Museum Paul Tetar van Elven, Prinsenkwartier, Royal Delft, Stichting CanIdream, Stichting
DelftsPeil, Stichting Pop Promotie Delft, Stichting Rietveld Theater Delft, Stichting Theaternetwerk,
Stichting World Art Delft, Stichting Vermeer Centrum Delft, Taptoe Delft, TEDxDelft, Theater de
Veste, TU Delft X, VAK, centrum voor de kunsten, Westerpop, 38CC.

Partners die ons een warm hart toedragen
Museum Prinsenhof Delft, Erfgoed Delft, SCMD, Delft Marketing.

Contact met Cultuurtafel Delft
Correspondentie bijvoorkeur via info@cultuurtafel.nl.
Cultuurtafel Delft
Professor Snijdersstraat 2
2628 RA Delft
t. 06 51 06 27 39 (Roel Beeftink-Funcken)
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