
Amendement: Een mens is niet van steen

De gemeenteraad van de gemeente Groningen in vergadering bijeen op 
woensdag 18
november 2020, besprekende de ‘Cultuurnota kunst en cultuur voor iedereen 
2021-2024’.

Constaterende dat:

– De gemeente in de Cultuurnota vanuit de intensiveringsmiddelen 125.000 
euro vrijmaakt voor een tegemoetkoming voor de huurders van de Kunstwerf 
vanwege de hoge huurlasten

– Dit geld is, dat is bestemd voor cultuur en niet voor vastgoed

– Dit een precedent schept voor toekomstige bestedingen van cultuurgeld

– Dit daarmee ook een deur openzet om boven budget te gaan bouwen

Overwegende dat:

– De waarde van cultuur niet in gebouwen zit maar in actieve deelname en 
beleving
– De aantrekkingskracht van het centrum van Groningen voor steeds meer 
inwoners afneemt
– Imposante gebouwen in plaats van aantrekkelijk juist een extra drempel zijn 
voor een groep mensen om deze te bezoeken en deel te nemen aan cultuur
– Er met dit bedrag, dat voor vastgoed een klein bedrag is maar voor kleine(re) 
culturele instellingen veel is, naar verhouding veel meer van betekenis kan 
worden gedaan
– Er onder een grote groep, met name onder jongeren, veel belangstelling is 
voor cultuur, maar dat die niet binnen het gangbare stramien past

De raad besluit:

- De ondersteuning voor de huur van de Kunstwerf ad 125.000 euro vanaf 
2021 structureel te dekken uit het Stedelijk investeringsfonds;

- De vrijval op de eerder via de cultuurnota 2017-2020 ter beschikking 
gestelde middelen ad 125.000 euro voor ondersteuning voor de huur van 
de Kunstwerf vanaf 2021 in te zetten voor activiteiten voor jongeren in de 
wijken, voor actieve initiatieven op het gebied van muziek, mode en 
dans, komende vanuit behoeften en interesses van jongeren zelf;

- De begroting 2021 op programmaniveau dienovereenkomstig te wijzigen. 
-
En gaat over tot de orde van de dag
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