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Uw kenmerk -

Geachte heer, mevrouw, 

Naar aanleiding van het technisch vragenuur op 10 juni 2013 en uw 
commissie Financien en Veiligheid van 12 juni 2013 inzake de Voorjaarsbrief 
2013 hebben we u op 14 juni jl. aanvuUend per brief geinformeerd 
(BD13.3750012). Naar aanleiding daarvan zijn door de fi-actie van D'66 
aanvuUend nog een aantal vragen gesteld. In voorliggende brief geven we 
antwoord op deze vragen. 

1. Een aantal instellingen heeft aangegeven nog geen helderheid te hebben 
over de invloed van, vaak meerdere, bezuinigingsvoorstellen op hun 
begroting voor volgend jaar en verder. Watmeer kvmnen de instellingen 
die helderheid verwachten? 

In de overleggen met de instellingen over het programma vaneisen, wordt 
rekening gehouden met de voorgestelde 10% korting en andere bezuinigingen 
in de budgetten. Begin juli neemt ons college een definitief besluit over het 
voorgestelde bezuinigingspakket onder voor behoud van vaststelling dooruw 
raad in november. Het definitieve besluit maken we bekend zodat de 
mogelijkheid bestaat om een bezwaarschrift in te dienen. 

2. Veel instellingen hebben te horen gekregen dat ze zelf verantwoordelijk 
zijn voor de invuUing van de 10% korting in hun organisatie, op zich 
logisch. Maar niet alle instellingen kunnen door efficientie of andere 
pijnloze maatregelen deze kaasschaaf opvangen. Dat zou dus ook 
gevolgen kunnen hebben voor product- of dienstverlening van deze 
organisatie. Heeft het college daar zicht op? 

De bezuinigingsopgave komt in de gesprekken met de instellingen over het 
programma van eisen aan bod. 
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Indien er voorstellen van de instellingen komen die strijdig zijn met 
doelstellingen en/of resultaatverplichtingen dan zal ons college daarover een 
standpunt innemen. Dat zal ook het geval zijn indien de voorstellen gevolgen 
hebben voor het voortbestaan van de betrokken instellingen. Begin juli tijdens 
de werkconferentie bespreken wij een eerste indicatie van de gevolgen. In het 
najaar, na het indienen van de subsidievoorstellen per 1 oktober 2013, maken 
wij het definitieve beeld op. 

3. Hoe verhoudt deze kaasschaaf zich tot de toenemende en zeer gewenste 
professionalisering van subsidierelaties, bijvoorbeeld door middel van 
productboeken en dienstverletiingsovereenkomsten? 

Ons college heeft gekozen voor een 10% generieke korting. De ambitie voor 
professionalisering van onze subsidierelaties blijft overeind. 

4. Sommige partijen hebben onlangs al te maken gehad met een 
bezuinigingsronde. In hoeverre is daar rekening mee gehouden? 

In zijn algemeenheid hebben wij geen rekening gehouden met eerdere 
bezuinigingsrondes. Behalve bij een aantal specifieke instellingen te weten: 
Groninger Museum, Groninger Forum, Martiniplaza enfusiecombinatie 
Centrum voor de Kunsten. 

5. Welke uitgangspunten heeft het college gehanteerd bij het samenstellen 
van het nu voorliggend bezuinigingspakket? Immers, de totale flexibele 
ruimte is vele malen groter dan het totaal aan bezuinigingsmogelijkheden 
die nu voorliggen. 

We hebben geinventariseerd welke activiteiten uit gemeentelijke middelen zijn 
gedekt, niet zijnde wettelijke taken. We hebben hierbij gekeken welke 
maatregelen al in het huidige bezuinigingspakket van 45 miljoen euro zijn 
opgenomen. In onze uiteindelijke afweging speelde het op korte termijn 
realiseren van de bezuinigingen een belangrijke rol. Op basis daarvan is de 
nu voorliggende lijst met dekkingsvoorstellen tot stand gekomen. 

6. De taakstelling op de eigen gemeentelijke organisatie bedraagt in 
tegenstelling tot de 10% op vele gesubsidieerde instellingen nog geen 3% 
van het totale vrij besteedbare budget van de gemeente en wordt daarnaast 
uitgesmeerd over drie jaar. Hoe reeel is het om van de gesubsidieerde 
instellingen de invulling van de volledige 10% in een jaar te verwachten? 

In de huidige en de voigende collegeperiode zijn wij voornemens circa 30 
miljoen euro te bezuinigingen in de eigen organisatie. Vooralsnog gaan wij 
ervan uit dat de gesubsidieerde instellingen de bezuinigingen binnen de 
gegeven periode kunnen invullen. 
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1. In het cluster cultuur worden een aantal instellingen uitgezonderd van de 
generieke korting. Groninger Musevim, Groninger Forum, Martiniplaza, 
Kunstencentrum/Stedelijke muziekschool (fusiecombinatie Centnmi voor 
de Kimsten). Waarom worden deze instellingen uitgezonderd? 

Zie het antwoord onder vraag 8. 

8. De redenen voor de uitzonderingen op de generieke korting die tot nu toe 
gegeven zijn zouden ook voor andere instellingen kunnen gelden. Er zijn 
meer instellingen onlangs gekort, er zijn meer instellingen die in de vorige 
bezuinigingsronde ook al waren meegenomen en er zijn meer instellingen 
waEirbij de exploitatie onder druk staat. Dus waarom deze? 

In zijn algemeenheid hebben wij geen rekening gehouden met eerdere 
bezuinigingsrondes. De uitzonderingen betreffen vooral organisaties die al 
via een ander traject een structurele korting opgelegd hebben gekregen. 
Hieronder een toelichting per ins telling. 

Groninger Museum 
Het museum is voor Groningen zowel in culturele als economische zin een 
gezichtsbepalende publiekstrekker. De kapitaalinjectie als gevolg van de 
meer kosten voor de revitalisatie en reorganisatie (forse formatiereductie) van 
2012 hebben het Groninger Museum behoed voor faillissement. Het museum 
moet nu zijnpositie als belangrijke toeristische trekpleister kunnen 
handhaven in de concurrentie met noordelijke en landelijke musea. Daarom 
zien wij afvan een generieke korting. 

Groninger Forum 
Het Groninger Forum is ten eerste via ons collegeakkoord 2012 al 100 
duizend euro (=4%) structureel gekort. 
Ten tweede ligt er vanuit ons collegeakkoord een opdracht om te onderzoeken 
oferper 2017 eventueel 500 duizend euro structureel kan worden gekort 
door commerciele inkomsten te verhogen. 
Tot slot wordt Biblionet getroffen door de 10% korting (600 duizend euro). 
Biblionet gaat volgens afspraak per 1-1-2015 op in het Groninger Forum en 
daarmee raakt deze bezuiniging ook het Groninger Forum. 
Vanwege deze cumulatie van taakstellingen hebben wij ervoor gekozen geen 
extra korting voor te stellen op het Groninger Forum. 

Martiniplaza 
Per 2012 is 200 duizend euro structureel gekort op Martiniplaza. De tweede 
verlaging van 200 duizend euro structureel per 1-1-2013 is opgeschort 
vanwege exploitatieproblemen. Of dit per 1-1-2014 wordt geeffectueerd is 
een punt dat wij nog nader overwegen. De korting van 200 duizend euro is al 
meer dan 10%. Daarom stellen we nu geen extra korting voor op onze 
bijdrage aan Martiniplaza. 
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Fusiecombinatie Centrum voor de Kunsten 
De fusiecombinatie heeft per 2012 al een structurele bezuiniging van 210 
duizend euro gerealiseerd. Aanvullende bezuinigingen ondergraven de 
business case waarop momenteel defusie wordt gerealiseerd. Dit is voor ons 
reden om de start van de nieuwe stichting per 1-7-2013 niet met een nieuwe 
structurele korting te belasten. 

9. Vrij dag ontvingen wij een brief waaruit bleek dat, wanneer er sprake is 
van cofinanciering bepaalde subsidies buiten beschouwing worden 
gelaten. De fractie neemt aan dat het hierbij gaat om cofinanciering die 
via de gemeente loopt, bijvoorbeeld via een specifieke uitkering. Maar 
zou dat ook niet moeten gelden voor bijvoorbeeld fondsen die ook door 
middel van cofinanciering, maar dan rechtstreeks, bepaalde instellingen 
financieren, bijvoorbeeld Op het gebied van cultuur en sport? (neem het 
fonds voor de podiumkunsten, door verlies van gemeentelijke subsidie 
kan een instelling ook zomaar de bijdrage uit dat fonds verliezen) 

Nee, dat vinden wij niet. Voor ons college is het geen overweging geweest bij 
de voorgestelde generieke korting. 

10. Wat opvalt uit de generieke korting bij de beleidsterreinen cultuur en 
sport, en in mindere mate ook bij het cluster zorg, welzijn en jeugd is dat 
de eigen organisatie maar ook overige inkomensoverdrachten worden 
ontzien. Waarom worden de Oosterpoort, Stadsschouwburg en 
bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsafdelingen ontzien? 

De eigen organisatie is zowel onderdeel van de huidige bezuinigingen als de 
nieuwe taakstelling van 10 miljoen euro voor de komende periode. Daarin 
worden de Oosterpoort, Stadsschouwburg en gemeentelijke beleidsafdelingen 
niet ontzien. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

CO 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel drs. M.A. (Maarten)Tt^ys 
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