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Geachte heer, mevrouw,

Wij zijn gestart met de voorbereidingen voor de nieuwe cultuurnotaperiode
2021-2024. Als eerste stap hebben wij onze ambities vastgelegd in de concept
kadernota Kunst en cultuur voor iedereen, voor de periode 2021-2028. De
definitieve kadernota leggen we in oktober aan uw raad ter besluitvorming
voor. Bijgevoegd treft u ter kennisname de concept-kadernota, die wij nu ter
inspraak voorleggen aan het veld en waar de Kunstraad ons over gaat
adviseren. Met deze brief willen wij u informeren over onze ambities, de rol
van de Kunstraad en het verdere proces.
Ambities Kunst en cultuur voor iedereen
De afgelopen periode hebben wij met het culturele veld en onze partners
(Rijk, provincie, noordelijke overheden) het gesprek gevoerd over onze
culturele ambities voor de komende acht jaar. Wij willen onze ambities voor
een langere periode vastleggen om te zorgen voor continuïteit en
vermindering van de bureaucratie. Onze belangrijkste ambitie is ‘Kunst en
cultuur voor iedereen’. We willen dat iedereen aan kunst en cultuur kan doen
omdat dit je leven verrijkt. De komende jaren zetten we in op het behouden
van onze positie als cultuurstad met een hoogwaardig en divers aanbod.
Ten opzichte van de huidige kadernota 2017-2020 stellen we voor de periode
2021-2028 de volgende wijzigingen voor:
- We leggen het accent op het bereiken van iedereen met kunst en
cultuur, met oog voor nieuw publiek en kunst en cultuur in wijken en
dorpen.
- We gaan meer de verbinding zoeken tussen talentontwikkeling en
vernieuwing.
- We zetten een stap richting meer eerlijke beloning door de landelijke
Fair Practice Code te hanteren (‘pas toe of leg uit’).
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We willen met deze kadernota meer dan voorheen instellingen
uitnodigen om met oplossingen te komen de kansen en uitdagingen
die we signaleren in relatie tot onze beleidsdoelen.
We willen een aantal instellingen voor een subsidie voor acht jaar in
aanmerking laten komen.

Rol Kunstraad kadernota 2021-2028
Voor de concept-kadernota vragen wij de Kunstraad ons te adviseren of de
verbinding tussen de ambities en beleidsdoelen helder is, of er nog hiaten zijn
in ons beleid en of er voldoende samenhang is in de ambities.
Wij gaan de komende maand samen met de provincie en de Kunstraad criteria
opstellen die de Kunstraad gaat gebruiken bij de beoordeling van de
beleidsplannen van instellingen voor de cultuurnota. Hierbij gaan we uit van
zoveel mogelijk gezamenlijke criteria. Een extern bureau begeleidt ons
hierbij. De criteria worden aan u voorgelegd bij de definitieve kadernota.
Rol Kunstraad cultuurnota 2021-2024
De Kunstraad adviseert ons over de aanvragen die de instellingen indienen op
basis van de kadernota. Dit advies verwerken wij in de voorgenomen
besluiten over de subsidieverlening aan de instellingen, die wij met de
cultuurnota vaststellen. Bij de advisering voor de cultuurnota geven we de
Kunstraad een financieel kader mee. Daarnaast verstrekken we haar van de
bestaande subsidierelaties relevante informatie over eerdere subsidieverlening
aan. De Kunstraad werft adviseurs voor de commissies voor de beoordeling
van de beleidsplannen voor de cultuurnota. Hierbij letten zij op
onafhankelijkheid van de commissieleden en op diversiteit in achtergrond,
inhoudelijke en financiële expertise.
Vervolg
Deze concept-kadernota stellen wij van 3 juli tot en met 21 augustus open
voor inspraak op de gemeentelijke website en op
www.cultuurnotagroningen.nl. De opbrengst van de inspraak en het advies
van de Kunstraad verwerken wij in de definitieve kadernota. In september
organiseren wij een informatiebijeenkomst voor uw raad over de kadernota en
de voortgang van de huidige cultuurnota. De definitieve kadernota leggen we
uw raad ter vaststelling voor op 30 oktober 2019. In de kadernota is het
volledige proces van de kadernota en cultuurnota opgenomen.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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