
 

 
 

 
 
 

 

Aan:  

De minister van Cultuur   

De minister van Economische Zaken 

  

 

Datum 18 januari 2021 

Onderwerp Garantiefonds festivals en evenementen 

 

 
Geachte mevrouw Van Engelshoven, geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen, 
 
Zoals bekend heeft de Taskforce culturele en creatieve industrie begin deze week de fractievoorzitters in de 
Tweede Kamer in een brief opgeroepen om op korte termijn een aantal noodzakelijke besluiten te nemen om de 
cultuursector perspectief te bieden. Een van die voorstellen is het instellen van een Garantiefonds om de 
(culturele) festivals, evenementen, congressen en beurzen te helpen bij door de pandemie onverzekerbare 
risico’s. 
 
Graag spreken wij – wethouders Cultuur en Economische Zaken van de G4 – onze steun uit voor dit voorstel. Als 
vertegenwoordigers van steden met een rijke culturele en creatieve infrastructuur, die ook regionaal en landelijk 
van betekenis is, vinden wij een dergelijk fonds van groot belang. Vanzelfsprekend geldt dit voor festivals, 
evenementen en gemeenten in het hele land.  
 
U weet: het water staat de culturele en creatieve sector tot aan de lippen, organisaties dreigen om te vallen en 
veel mensen hebben al hun baan en inkomen verloren of staan op het punt in die situatie te belanden. En onze 
steden dreigen al die activiteiten te verliezen die ze tot bruisende, aantrekkelijke en economisch sterke 
cultuursteden maken. Perspectief op heropening en duidelijkheid over overbrugging kunnen voorkomen dat het 
seizoen 2021 verloren gaat en dat de vele werkenden en organisaties in deze sector ten onder gaan. 
Met de instelling van een Garantiefonds kan de sector zich voorbereiden op betere tijden na de lockdown zonder 
al te grote risico’s te lopen. Het fonds heeft, naast culturele en maatschappelijke effecten, ook effect op de 
werkgelegenheid voor evenementenorganisatoren, artiesten én de vele toeleverende bedrijven en zzp-ers.  
 
Wij dringen er bij u op aan om op korte termijn een dergelijk fonds te realiseren.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Anke Klein, wethouder Cultuur, gemeente Utrecht 

Klaas Verschuure, wethouder Economische Zaken, gemeente Utrecht 

Touria Meliani, wethouder Kunst en Cultuur, gemeente Amsterdam 

Victor Everhardt, wethouder Economische Zaken, gemeente Amsterdam 

Saïd Kasmi, wethouder Cultuur, gemeente Rotterdam 

Barbara Kathmann, wethouder Economie, gemeente Rotterdam 

Robert van Asten, wethouder Cultuur, gemeente Den Haag 

Saskia Bruines, wethouder Economie, gemeente Den Haag 


