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Coronamaatregelen culturele sector
Dit document is een samenvatting van de afspraken en regels die gelden voor de verschillende
cultuurdisciplines. Is er sprake van (verdere) versoepeling van de maatregelen of komen er nieuwe
inzichten? Dan wordt deze nieuwe informatie toegevoegd aan dit document en gecommuniceerd via
gemeentelijke kanalen. Mochten de versoepelingen bijvoorbeeld leiden tot stijgende
coronabesmettingen, dan kan het zijn dat deze worden teruggedraaid of niet doorgaan.
Kijk voor de laatste update rondom branche specifieke richtlijnen op onderstaande website van
Cultuurconnectie: https://www.cultuurconnectie.nl/actueel/nieuws/covid-19pandemie/branchespecifiek/protocol
Algemeen: gevolgen verbod op samenscholing
Vanaf 1 juni mogen mensen buiten bij elkaar komen als zij 1,5 meter afstand tot elkaar bewaren, let
op dat evenementen verboden zijn. Vanaf 1 juli mogen 250 personen (exclusief personeel), met 1,5
meter afstand, bij elkaar komen. Wanneer je op een buitenlocatie kunt reserveren, er een
gezondheidscheck aan vooraf gaat en er zitplaatsen zijn, dan is er geen maximumaantal.
Thuis blijft het dringende advies om voor bezoekers 1,5 meter afstand aan te houden, zowel binnen
als in de tuin en op het balkon.
In alle gebouwen die publiek toegankelijk zijn mogen vanaf 1 juni maximaal 30 mensen per ruimte
(met 1,5 meter afstand) bij elkaar komen, exclusief personeel. Vanaf 1 juli mag dit maximaal 100
personen zijn, met 1,5 meter afstand en vaste zitplaatsen. Geen maximumaantal personen mag,
onder de volgende voorwaarden: vaste zitplaatsen, reservering en gezondheidscheck vooraf.
In Nissewaard zijn we in gesprek met elkaar over hoe en op welke voorwaarden openbare gebouwen
(waaronder wijkgebouwen, dorpshuizen, verenigingsgebouwen e.d) open kunnen. Wilt u activiteiten
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hervatten in een openbaar gebouw? Neem dan contact op met de locatie. Zij weten wat wel/niet
mag binnen het gebouw en welke activiteiten hervat mogen worden. Wij vragen wel om u te melden
met een plan van aanpak, zodat we mee kunnen kijken en advies kunnen geven waar nodig.
Verderop in dit document staat wat u moet doen als u in Nissewaard activiteiten mag en wilt
opstarten.
De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en
mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om mensen die tot 1 huishouden horen;
contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders; mensen met contactberoepen (zoals kappers,
masseurs en rij-instructeurs); sporters (binnen en buiten), acteurs en dansers.
Informatie voor cultuurdisciplines
Beeldende kunst
Voor individuele kunstenaars in hun eigen atelier gelden de algemene richtlijnen van het RIVM.
Vanaf 1 juni is het toegestaan om in een expositieruimte hooguit 30 bezoekers te ontvangen, met
inachtneming van de RIVM richtlijnen. Wanneer er een doorstroom van bezoekers is, dan is vanaf 1
juli de 1,5 meter afstand de regel, oftewel er geldt geen maximumaantal personen. Locaties zijn zelf
verantwoordelijk voor het naleven van de 1,5 meter afstand regel.
Bij geen doorstroom van bezoekers, geldt vanaf 1 juli dat er in ruimtes binnen maximaal 100 mensen
bij elkaar mogen komen (met 1,5 meter afstand en vaste zitplaatsen). Personeel telt niet mee.
Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als bezoekers een plek reserveren, een gezondheidscheck
krijgen en een vaste zitplaats hebben.
Wilt u groeps- en individuele lessen opstarten in een verenigings- of wijkgebouw? Neem hiervoor
contact op met de locatie. Zij weten of activiteiten weer opgestart kunnen worden.
In de buitenlucht mogen lessen plaatsvinden. Zorg ervoor dat deelnemers altijd 1,5 meter afstand
kunnen houden. Kijk verder in dit document naar wat u moet doen wanneer u activiteiten gaat
opstarten.
Bibliotheken
Vanaf 11 mei mogen zij de deuren onder voorwaarden weer openen voor het publiek, met
inachtneming van de adviezen van het RIVM. Wanneer er een doorstroom is van bezoekers, dan is
vanaf 1 juli de 1,5 meter afstand de regel, oftewel er geldt geen maximumaantal personen. Locaties
zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de 1,5 meter afstand regel.
De Boekenberg heeft haar deuren weer geopend vanaf 20 mei. Kijk voor de voorwaarden op
www.bibliotheekdeboekenberg.nl.
Binnenschoolse Cultuureducatie
Vanaf 8 juni zijn basisscholen, net als buitenschoolse opvang, voor 100% open. Kinderen tot en met
12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. Dit geldt ook op de
kinderopvang en het basisonderwijs. Het voortgezet (speciaal) onderwijs gaat na de zomervakantie
ook weer voor 100% open. Jongeren tot 18 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden.
Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen, die na de zomervakantie
weer volledig open gaan; de 1,5 meter tussen leerling en onderwijspersoneel blijft wel van kracht.
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Scholen bepalen zelf of ze wel of niet externe docenten inzetten in deze periode. Binnenschoolse
cultuureducatie kan weer plaatsvinden, maar wel binnen de regels zoals die in het protocol van het
primair onderwijs en voortgezet onderwijs en de adviezen van het RIVM zijn beschreven.
Dans
Groeps- en individuele danslessen mogen vanaf 1 juli weer plaatsvinden in een gebouw. De regel is
dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5
meter tijdelijk worden losgelaten. Dansers vallen hier onder en mogen dus binnen de 1,5 meter
afstand komen.
In de buitenlucht mogen lessen plaatsvinden. Zorg ervoor dat deelnemers altijd 1,5 meter afstand
kunnen houden. Kijk verder in dit document naar wat u moet doen wanneer u activiteiten gaat
opstarten.
Erfgoed en Musea
Vanaf 1 juni is het toegestaan om bezoekers te ontvangen (aantal gebouwafhankelijk), met
inachtneming van de RIVM richtlijnen. Wanneer er een doorstroom van bezoekers is, dan is vanaf 1
juli de 1,5 meter afstand de regel, oftewel er geldt geen maximumaantal personen. Locaties zijn zelf
verantwoordelijk voor het naleven van de 1,5 meter afstand regel.
Er zijn protocollen aanwezig. Deze zijn te vinden via de website van Cultuurconnectie en
Actiefinnissewaard.
Festivals / Evenementen vanaf 1 juli
Er geldt altijd, houdt 1,5 meter afstand (binnen en buiten).
Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee. Meer dan 250
mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen, bezoekers moeten reserveren en krijgen een
gezondheidscheck.
Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen, met vaste zitplaatsen. Personeel
telt niet mee. Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als bezoekers een plek reserveren, een
gezondheidscheck krijgen en een vaste zitplaats hebben.
Muziek en zang
Wilt u groeps- en individuele lessen opstarten in een verenigings- of wijkgebouw? Neem hiervoor
contact op met de locatie. Zij weten of activiteiten weer opgestart kunnen worden. Zie hiervoor de
update onder het kopje: Algemeen: gevolgen verbod op samenscholing.
Uitvoeringen zijn toegestaan, zie hiervoor de richtlijnen onder het kopje: Festivals / Evenementen
vanaf 1 juli.
Vanaf 1 juni is het mogelijk de muziekscholen te openen met inachtneming van de RIVM richtlijnen.
Vanaf 1 juli mogen bij ruimtes binnen maximaal 100 mensen bij elkaar komen (met 1,5 meter afstand
en vaste zitplaatsen). Personeel telt niet mee.
Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als bezoekers een plek reserveren, een gezondheidscheck
krijgen en een vaste zitplaats hebben.
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De brancheorganisatie Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) is snel en vrij volledig
met de berichtgeving. Op hun website www.knmo.nl zijn protocollen te vinden voor het reinigen van
ruimtes, de veiligheid van de docenten en het reinigen van instrumenten.
In de buitenlucht mogen lessen plaatsvinden. Zorg ervoor dat deelnemers altijd 1,5 meter afstand
kunnen houden. Kijk verder in dit document naar wat u moet doen wanneer u activiteiten gaat
opstarten.
Mogen blazers weer spelen?
Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat
zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de
brancheverenigingen zijn afgestemd en dus zijn goedgekeurd. Dat betekent in ieder geval dat blazers
minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen. Kijk hiervoor op de website van KNMO.
Mag er weer gezongen worden?
Ja er mag weer gezongen worden. Kijk hiervoor naar het protocol van Koornetwerk Nederland. Een
gezondheidscheck is vereist. Voor zingen geldt een minimale afstand van 1,5 meter rondom elke
zanger. Eventueel kan er in een zigzagformatie worden gestaan, zodat de zangrichting vrij blijft. Zie
advies over ventilatie, reiniging en registratie het protocol van Koornetwerk Nederland
Theater en Centrum voor de Kunsten
Wilt u groeps- en individuele theaterlessen opstarten in een verenigings- of wijkgebouw? Neem
hiervoor contact op met de locatie. Zij weten of activiteiten weer opgestart kunnen worden. Zie
hiervoor de update onder het kopje: Algemeen: gevolgen verbod op samenscholing.
Vanaf 1 juni is het toegestaan om hooguit 30 personen te ontvangen, met inachtneming van de RIVM
richtlijnen.
Vanaf 1 juli mogen bij ruimtes binnen maximaal 100 mensen bij elkaar komen (met 1,5 meter afstand
en vaste zitplaatsen). Personeel telt niet mee.
Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als bezoekers een plek reserveren, een gezondheidscheck
krijgen en een vaste zitplaats hebben.
Repetities zijn vanaf juli ook weer mogelijk in een gebouw. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand
houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden
losgelaten. Acteurs vallen hier onder en mogen dus binnen de 1,5 meter afstand komen.
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Wat moet u doen als u in Nissewaard de activiteiten mag en wilt opstarten? Gemeente Nissewaard
vraagt culturele organisaties zich te melden als ze activiteiten mogen en willen opstarten.
Het is voldoende als u een e-mail stuurt naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl. Vermeld:
 Uw naam en de naam van de culturele aanbieder namens wie u communiceert.


Het telefoonnummer waarop u goed bereikbaar bent. Naam en contactgegevens van een
corona coördinator, die aanwezig is tijdens alle activiteiten. Dit mogen meerdere personen
zijn.



De ingangsdatum wanneer u met activiteiten wilt starten.



Welke activiteiten het betreft, waar en hoe deze plaatsvinden en voor zover bekend
wanneer.



Hoe u ervoor zorgt dat de regels worden nageleefd. Eventuele bijlagen kunt u meesturen.

 Eventuele extra maatregelen die u heeft getroffen en vragen van uw kant.
De combinatiefunctionarissen van de gemeente Nissewaard kunnen ondersteuning bieden in het
uitwerken van uw plannen.
Financiële regelingen
Van welke hulp kunnen we gebruik maken?
U kunt hulp ontvangen van twee verschillende partijen, namelijk Gemeente Nissewaard en
Rijksoverheid.
Gemeente Nissewaard
Wie op langere termijn liquiditeitsproblemen verwacht en daardoor niet meer aan de
betalingsverplichtingen kan voldoen, kan dit melden bij de gemeente. Denk aan het wegvallen van
horeca, kantineopbrengsten, inkomsten van georganiseerde activiteiten, beperkte bedrijfsvoering.
Verenigingen in Nissewaard, die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen een
tijdelijke renteloze lening van maximaal € 5000,- aanvragen bij de gemeente Nissewaard. Het college
van B&W wil met deze maatregel zorgen dat de verenigingen voldoende liquiditeit hebben om deze
periode dat Nederland sociaal en economisch stil ligt, door te komen. Dit zorgt ervoor dat lokale
verenigingen blijven bestaan. Het bedrag is eenmalig. Wanneer u de lening binnen 1 jaar aflost, hoeft
u geen rente te betalen. Lost u af na een jaar, dan betaalt u een rente van 2% over de lening.
Wat moet u doen?
U stuurt een brief/e-mail met daarin een onderbouwing dat de liquiditeitsproblemen van de
vereniging door de coronamaatregelen veroorzaakt worden. Gebruik hierbij gegevens uit uw
boekhouding. U kunt deze brief mailen naar combinatiefunctionaris@nissewaard.nl of naar
s.hoogerwerf@nissewaard.nl. U krijgt daarna zo snel mogelijk bericht.
Landelijke regelingen
De Rijksoverheid heeft onderstaande financiële regelingen getroffen die (ook) van toepassing zijn op
de culturele sector.
• NOW-regeling (90% loonkosten vergoeden van de omzetderving met een minimum van 20%)
• TOGS (eenmalige bijdrage van € 4.000)
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• Eenmalige Rijksbijdrage (300 miljoen, komt slechts ten goede aan voornamelijk de
rijksgezelschappen)
• TOZO-regeling (bedrijven en ZZP-ers in de culturele sector kunnen op dezelfde regelingen een
beroep doen als in andere sectoren)
Mogen we onderhoud plegen op onze accommodatie / onze accommodatie schoonhouden?
Noodzakelijk onderhoud mag gepleegd worden met 2 á 3 personen op een locatie. Dit geldt ook voor
de noodzakelijke schoonmaak.
Hoe gaat de gemeente om met de huur van de accommodaties?
In Nissewaard zijn alle accommodaties gesloten. Bij incidentele verhuringen worden reserveringen
kosteloos geannuleerd. Voor de structurele verhuringen (reserveringen op basis van
seizoensplanningen verenigingen) blijven de reserveringen staan, maar de huur wordt, in overleg
met de huurder, op basis van werkelijk gebruik over de komende periode verrekend. De
betalingstermijn wordt met 60 dagen verlengd. Zo nodig biedt de gemeente een betalingsregeling.
(https://www.nissewaard.nl/coronavirus-1.htm)
Hoe gaat de gemeente om met subsidieverstrekkingen in 2020?
De gemeente gaat coulant om met de beoordeling van de verantwoording als het gaat om
activiteiten die, ondanks uw inspanningen, niet plaats hebben kunnen vinden. Dit gaat om de
periode tot de RIVM maatregelen aanhouden. Wel vraagt de gemeente u om creatief met uw
activiteiten om te gaan in het aanbieden van een alternatief. Bij verdere vragen kunt u terecht bij
subsidies@nissewaard.nl. Hier kunt u ook melden wanneer u liquiditeitsproblemen verwacht, zodat
er gezamenlijk gekeken kan worden naar een oplossing.
Veiligheid- en hygiëneregels voor iedereen
Wij adviseren om onderstaande maatregelen uit te voeren.
 Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.


Blijf thuis als u een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid,
hoesten, benauwdheid of koorts.



Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten
heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u naar buiten.
Blijft thuis als iemand in uw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID19). Omdat u tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden,
moet u thuisblijven tot 14 dagen na het laatste contact.





Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van iedere andere persoon buiten uw huishouden
(uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar).



Hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes.



Vermijd het aanraken van uw gezicht.






Schud geen handen.
70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
Werk zoveel mogelijk thuis.
Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).
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Handige websites
 Advies verenigingen Nissewaard en actuele informatie voor richtlijnen cultuur binnen
Nissewaard https://www.actiefinnissewaard.nl/verenigingsadvies/#cultuur


Informatie gemeente Nissewaard https://www.nissewaard.nl/coronavirus-1.htm
o Algemene vragen over corona? Mail naar corona@nissewaard.nl



RIVM https://www.rivm.nl/



Protocol primair onderwijs https://po.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol_regulier.pdf



KNMO https://www.knmo.nl




LKCA https://www.lkca.nl/artikel/veelgestelde-vragen-over-de-gevolgen-van-corona/
Mijn Coronaprotocol https://www.mijncoronaprotocol.nl/
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