Aanvulling reactienotitie advies 2021-2024
versie 30 september 2020

Op basis van nieuwe informatie hierbij een aanvulling op de eerder verschenen reactienotitie (d.d. 19
augustus 2020).

Folkingestraat Synagoge
De ingediende reactie van de Folkingestraat Synagoge op het advies van de Kunstraad is door de
overheden per abuis niet doorgestuurd naar de Kunstraad.
Net als bij veel andere instellingen heeft de Kunstraad om redenen van de beperkte beschikbaarheid
van middelen ervoor gekozen om de gemeentelijke subsidie gelijk te houden aan het bedrag dat in
de huidige periode wordt toegekend. De opdracht om meer middelen op projectbasis via fondsen te
werven blijft staan en gezien het succes bij de museale herinrichting moet de synagoge in staat
geacht worden hier ook inhoud aan te kunnen geven.
Op basis van de informatie in de reactie komt de Kunstraad tot de conclusie dat de betekenis van de
inzet vanuit de Folkingestraat Synagoge in de provincie substantiëler is dan eerder is ingeschat. Het
educatieve bereik van de Synagoge (2400 leerlingen en 100 schoolgroepen), de activiteiten op
verschillende locaties in de provincie en de blijkbaar breed gewaardeerde inzet als Groninger
Erfgoedinstelling (plaats 10 van de 51), maakt dat duidelijk. Om die reden kan de Kunstraad zich
voorstellen dat ook de provinciale bijdrage op het bestaande niveau van € 10.200 gehandhaafd blijft.
Aangezien het financieel kader echter geen ruimte meer biedt wordt dit een positief advies in de
categorie B. De Kunstraad spreekt de wens uit dat de provincie voor de provinciale activiteiten van
de synagoge aanvullende middelen ter beschikking wil/kan stellen.
Aanpassing advies op pagina 45:
Geadviseerd provincie B-status.
De zin ‘Voor de gemeente Groningen is de synagoge een waardevolle, te subsidiëren organisatie.’
Wordt aangevuld met ‘en de provincie’. De zin ‘Vanwege de minimale zichtbaarheid en activiteit in
de provincie, wijkt het advies van de Kunstraad over de provinciale bijdrage af van het advies over de
gemeentelijke bijdrage’ wordt geschrapt.

De Noorderlingen
Gelet op de gevraagde onderbouwing van het percentage voor honorarium van de leiding heeft de
Kunstraad besloten het genoemde percentage op pagina 104 van het advies te schrappen en de tekst
als volgt aan te passen:
‘Door de externe adviseur op het gebied van governance en bedrijfsvoering is aandacht gevraagd
voor de relatieve hoge overheadkosten, met name de directiekosten. De Kunstraad geeft dit als
onderwerp ter reflectie aan De Noorderlingen mee. Het kan zijn dat dit om een nauwkeuriger
onderbouwing vraagt. Het kan ook zijn dat dit op termijn vraagt om aanpassing in de organisatie.”
Sign
Sign meldt Het Resort niet als concurrent te zien. De aangepaste zin op pagina 91 ‘Als het gaat om de
begeleiding van kunstenaars krijgt Sign concurrentie van de nieuwe organisatie Het Resort.’
vervangen door ‘Als het gaat om de begeleiding van kunstenaars zijn in Groningen ook andere
organisaties actief waaronder de nieuwe organisatie Het Resort’. Het punt van de Kunstraad aan de
betrokken organisaties om hierin afstemming te zoeken, blijft van kracht.
Voor de opmerking van Sign over de hoogte van de subsidie in relatie tot de landelijke codes verwijst
de Kunstraad naar de algemene passages van het advies en de oproep aan de overheden om de
sector op dit vlak te versterken.
Overzicht reacties
De Kunstraad besloot eerder alleen reacties op te nemen die leidden tot (tekstuele) aanpassing van
het advies. Dit riep bij de instellingen die niet genoemd werden vragen op. In onderstaand overzicht
zijn alle door de Kunstraad ontvangen reacties weergegeven. Aangezien de oproep voor het melden
van feitelijke onjuistheden en inhoudelijke opmerkingen door de overheden is uitgezet, zijn alle
reacties ook bij hen bekend.

Organisatie
Abel Tasman Museum
Beeldlijn
Berlagehuis Usquert
Clash
De Noorderlingen
De Steeg
EMS
Erfgoedpartners
Festival Terug naar het begin
Five Great Guitars
Fraeylemaborg
Gezamenlijke instellingen*
GRID
Haydn Jeugd Strijkorkest
Het Houten Huis
Het Resort
Hongerige Wolf
Jazz te Gast
Kamerorkest van het Noorden
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Kloostermuseum Aduard
Kunstbende
Luthers Bach Ensemble
Menkemaborg
Museum aan de A
Museum Stad Appingedam
Music and Fun
Muzeeaquarium Delfzijl
Nienoord
Noordpool Orkest
NP3
Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen
Peter de Grote Festival
Sign
Sounds of Music
Swingin’ Groningen
Teddy’s Last Ride
Tschumipaviljoen
Urban House Groningen
Simplon
Vera
Vrijdag
Zuhause
Folkingestraat Synagoge
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* Noord Nederlands Orkest, Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Noorderzon Performing Arts
Festival Groningen, Eurosonic Noorderslag, Noorderlicht Studio | Festival | On Tour, Jonge Harten
Festival, Het Houten Huis, NOORDWOORD, Grand Theatre, Vooropleiding theater, De Noorderlingen

