Inspreken GRID Grafisch Museum Groningen
Geachte leden van de raadscommissie
Afgelopen vrijdag 16 oktober stuurden we u namens bestuur en directie van GRID een
mail met een aantal bijlagen. In de mail gaven we aan dat de toekenning van € 63.500
aan GRID te weinig is om de opwaartse lijn in onze ontwikkeling vast te houden en het
grote risico met zich meebrengt dat het museum op termijn alsnog de deuren moet
sluiten.
De bijlagen bevatten onze brieven aan gemeente en provincie na het verschijnen van het
advies van de Kunstraad en een steunbrief, ondertekend door bijna alle fondsen die de
afgelopen jaren hebben aan onze projecten hebben bijgedragen. Ook voegden we een
document met kengetallen bij waaruit blijkt dat onze oorspronkelijke aanvraag van in
totaal € 130.000 in de context van de Groningse musea als alleszins redelijk kan worden
gezien.
Aan het eind van onze mail kondigden we aan vandaag een pleidooi te houden om GRID
een subsidiebedrag te verlenen dat recht doet aan de waarde die GRID heeft voor
Groningen. Een bedrag dat het museum een solide basis geeft om de vijf kernactiviteiten,
1. Behoud en beheer vaste collectie 2. Presentatie 3. Workshops en arrangementen 4.
Erfgoededucatie en 5. Evenementen - alle zoals door u gevraagd van
activiteitenbegrotingen voorzien - volgens ambitie uit te voeren. Dat pleidooi voer ik
hier nu maar al te graag!
Voorop gesteld: we zijn blij dat we in de gemeentelijke Cultuurnota zijn opgenomen.
Zoals uit de beoordeling van de Kunstraad blijkt: absoluut verdiend. Ik citeer: GRID is
onderscheidend (onder meer met de aanwinst drukkerij-inventaris Werkman), heeft
visie, werkt breed en vruchtbaar samen, heeft een gezonde bedrijfsvoering (63% eigen
inkomsten), realiseert draagkracht, toont een positief en energiek ondernemerschap,
heeft een divers en professioneel aangestuurd team van vrijwilligers enzovoorts! De
Kunstraad stelt tevens dat de ambities van GRID voor de komende jaren garant staan
voor een sterke bijdrage aan alle strategische doelen van gemeente en provincie.
Kortom: De Kunstraad constateert dat GRID van waarde is voor alle beleidsdoelen van
gemeente en provincie Groningen en daaraan zeer goed voldoet.”
U kunt zich onze verbijstering voorstellen over het financiële advies dat daarbij kwam!
Een bijdrage van € 50.000 vanuit de gemeente, niets van de provincie. De Kunstraad
geeft in haar advies zelf al aan dat het te weinig is en roept de overheden op naar andere
middelen te zoeken. Citaat: “Gelet op de beschikbare financiële middelen leidt het
financieel advies tot een bedrag dat lager ligt dan de gevraagde (voor een duurzame
bedrijfsvoering reëlere) bijdrage. Mochten er aanvullende middelen gevonden kunnen
worden dan is verhoging van de bijdrage gewenst.” We moeten echter constateren dat
er tot nu toe niets met dit advies is gebeurd. De nu door BenW voorgestelde bijdrage van
€63.500 is nog niet de helft van het door ons aangevraagde bedrag!
De door de gemeente gehanteerde berekening achter het bedrag van €63.500
suggereert dat GRID het hiermee de komende jaren wel redt. Dat is niet het geval! Het
regime van de afgelopen jaren, waarin GRID inteerde op het eigen vermogen, was een
regime van rantsoen! We kunnen niet nogmaals vier jaar op dieet. Ik dring er bij u, leden
van de raadscommissie, dan ook op aan BenW op te roepen zich er samen met GS voor

in te spannen, dat GRID een subsidiebedrag krijgt dat recht doet aan de bewezen
kwaliteit en de goede visie op de toekomst. Dát bedrag ligt ongetwijfeld veel dichter bij
de €130.000 en stelt de toekomst van GRID én de investeringen van de afgelopen jaren
(in welke vorm dan ook), veilig.
Ik dank u voor uw aandacht!

