
Amendement

“Kunst en cultuur echt voor iedereen”

De gemeenteraad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 18 
november 2020, besprekende de Cultuurnota 2021 - 2024.
 
Constaterende dat:
 

 de Cultuurnota 2021 – 2024 jaarlijks een bedrag van 28.098.500 euro gaat 
verdelen over 53 aanvragende organisaties;

 daarvan 27.208.500 euro naar 16 organisaties gaat die elk meer dan 100.000 
euro subsidie ontvangen;

 deze 16 organisaties, zonder uitzondering, een verhoging tegemoet kunnen 
zien ten opzichte van de cultuurnota 2017 – 2020.

 met deze verhogingen een totaalbedrag is gemoeid van 792.433 euro per 
jaar;

 er in elk geval 15 organisaties zijn die helemaal niets toebedeeld krijgen in de 
cultuurnota 2021 – 2024;

 het totaal aangevraagde bedrag van deze 15 instellingen die in elk geval niets 
ontvangen 676.070 euro per jaar bedraagt.

 
Overwegende dat:
 

 de verdeling van de financiële middelen in de Cultuurnota 2021 – 2024 geen 
recht doet aan de titel van de Cultuurnota 2021 – 2024, Kunst en cultuur voor 
iedereen;

 veel kleine organisaties met een kleine financiële impuls hun bestaansrecht 
kunnen waarborgen;

 geen subsidie ontvangen vele malen lastiger is dan het niet ontvangen van 
een verhoging ten opzichte van voorgaande jaren.

De raad besluit: 

1. de verhoging ten opzichte van de cultuurnota 2017 – 2020, die de 16 
organisaties die meer dan 100.000 euro subsidie ontvangen in de cultuurnota 
2021 – 2024 (zoals weergegeven in bijlage 1), in te trekken.

2. de hierdoor vrijkomende financiële middelen in te zetten om de 15 
organisaties die niets ontvangen in de cultuurnota 2021 – 2024 alsnog  met 
het door hen aangevraagde bedrag (zoals weergegeven in bijlage 1) te 
ondersteunen;



3. de na deze herverdeling nog overgebleven financiële middelen in te zetten ten 
behoeve van het nieuwe talentontwikkelingsprogramma

4. het subsidiebesluit (Appendix 1 en 2 van de Cultuurnota) aan te passen 
conform de in de bijlage weergegeven wijzigingen.

 
En gaat over tot de orde van de dag! 
 
Ton van Kesteren
PVV Groningen
  
Bijlage 1: Lijst met organisaties en bedragen



Bijlage 1: Amendement “Kunst en cultuur echt voor iedereen”

De 16 organisaties die in de cultuurnota 2021 – 2024 meer dan 100.000 euro ontvangen en 
een verhoging ten opzichte van de cultuurnota 2017 – 2020 ontvangen:

Organisatie Cultuurnota Verhoging t.o.v.
2021 - 2024 2017 - 2020

Centrum Beeldende Kunst €    992.500 €   19.500
Club Guy & Roni €    137.500 €     2.500
De Steeg €    102.000 €     2.000
Eurosonic Noorderslag €    153.000 €     3.000
Forum Groningen € 9.424.000 € 139.500
Grand Theatre €    529.500 €   10.500
Groninger Museum € 3.781.000 €   33.547
K&C €    161.000 €     3.000
Museum aan de A €    346.500 €     6.500
Noord Nederlands Toneel €    188.500 €     3.500
Noorderlicht €    179.500 €     3.386
Noorderzon €    461.000 €     9.000
Simplon €    303.500 €   55.500
SPOT € 6.893.000 € 370.000
Vera €    418.000 €     8.000
Vrijdag € 3.138.000 € 123.000

TOTAAL € 27.208.000 € 792.433

De in elk geval 15 instellingen die niets ontvangen in de cultuurnota 2021 – 2024:

Organisatie Aangevraagd 
2021 – 2024

Art of Clash €   20.000
Beeldlijn €   21.000
De Productie Groningen € 150.000
EMS 050 €   80.000
Five Great Guitars €   37.500
Kamerorkest van het Noorden €   30.000
Kunstbende €   20.000
Luthers Bach Ensemble €   20.000
Shelfish €   40.000
St. Oude Groninger Kerken €   50.000
Swingin’ Groningen €   50.000
Teddy’s Last Ride €   50.070
WERC €   20.000
ZomerJazzFietsTour €   15.000
ZUHAUSE €   72.500

TOTAAL € 676.070


