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Geachte heer, mevrouw, 

De huidige kadernota "Cultuurstad Groningen - City of talent" heeft een 
looptijd van 2017-2020. De kademota stelt de doelen en uitgangspunten vast 
van ons cultuurbeleid, op basis hiervan stellen instellingen een meerjarig 
beleidsplan op. Deze beleidsplannen vormen uiteindelijk de basis voor de 
uitvoeringsnota cultuur. We zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen 
voor de nieuwe kadernota cultuur die in 2021 moet verschijnen. In deze brief 
informeren wij u op hoofdlijnen over het proces. Wij informeren u tevens 
over de nieuwe opdracht aan de Kunstraad en de rol die zij hebben bij de 
totstandkoming van de kadernota. 

Vermindering bureaucratie 
De huidige kadernota is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 
provincie Groningen. De inhoud van beide nota's komt sterk overeen. Dit 
heeft ervoor gezorgd dat er meer samenhang is in het cultuurbeleid van stad 
en regio. Een grote stap die we hebben gezet is het organiseren van een 
gezamenlijke aanvraagprocedure voor instellingen die zowel door de 
provincie als door de gemeente worden gesubsidieerd. Dit scheelde veel werk 
en regeldruk. Deze werkwijze is door de sector met veel enthousiasme 
ontvangen. Bij de nieuwe kademota willen we op dezelfde manier te werk 
gaan. In de komende maanden gaan wij met de instellingen om tafel om input 
te verzamelen voor de evaluatie van de huidige kadernota. Vervolgens gaan 
wij samen met de provincie onze ambities en bijbehorende strategische lijnen 
onder de loep nemen. Ons uitgangspunt is om, afhankelijk van de uitkomst 
van de evaluatie, een lichte herijking van het beleid te doen. We willen de 
continuïteit waarborgen en instellingen de kans geven hun plannen zo goed 
mogelijk uit te voeren. Om dit uitgangspunt nog meer kracht bij te zetten zijn 
wij voornemens de kadernota vast te laten stellen voor een periode van 8 jaar. 
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Met om de 4 jaar een herijking van het beleid, de eerste periode licht de 
tweede periode zwaar. 

Tijdpad 
Met onderstaand tijdpad sluiten we aan bij het tijdpad van de provincie. 
Hierdoor we kunnen we gezamenlijke beleidskeuzes maken en de effectiviteit 
van het cultuurbeleid in Groningen vergroten. Ook lopen we gelijk op met het 
cultuurbeleid van de rijksoverheid en ons samenwerkingsverband "We the 
north'. 

Op hoofdlijnen ziet de procedure er uit als volgt: 
• Opstellen ontwerp kadernota Cultuur: januari 2019-juni 2019 
• Vaststelling ontwerp kader in college: juni 2019 
• Start Inspraak: juni 2019 
• Kadernota Cultuur 2021 -2024, inclusief inspraaknota ter 

vaststelling in college: september 2019 
• Kadernota Cultuur 2021 -2024, inclusief inspraaknota ter 

vaststelling in raad: oktober 2019 
• Indienen beleidsplannen door instellingen januari-februari 2020 
• Beoordeling plannen door Kunstraad februari-april 2020 
• Uitvoeringsprogramma cultuur 2021 -2024 in college: juni 2020 
• Verzending besluit tot subsidieverlening/weigering van subsidie: 

ju l i 2020 

• Juli - september 2020 bezwaarprocedure 

Nieuwe opdracht aan de Kunstraad 
Waar de Kunstraad bij de totstandkoming van de kadernota 2017-2020 om 
advies werd gevraagd toen er al een ontwerp lag, betrekken we de Kunstraad 
nu vooraan in het proces. Dit is één van de aanbevelingen die voortkomt uit 
de evaluatie. In 2017 evalueerde bureau DSP het functioneren van de 
Kunstraad, in opdracht van stad en provincie Groningen. Op basis van de 
evaluatie en de aanbevelingen voeren we afrondende besprekingen over de 
uitvoering van de geformuleerde opdracht per 1 januari 2019. De opdracht 
aan de Kunstraad verandert op een aantal onderdelen. Wij versterken de 
samenwerking en afstemming tussen Kunstraad en de beide overheden. De 
nadruk komt te liggen op de inhoudelijke advisering over incidentele 
aanvragen en het versterken van het advies over de ontwikkeling van de 
culturele sector. 
We onderzoeken de mogelijkheden om de subsidieverstrekking weer bij de 
overheden te beleggen conform het DSP advies. De Kunstraad brengt 
gevraagd en ongevraagd onafhankelijk advies uit aan de overheden op basis 
van analyses van de sector. Voor de periode 2019-2022 leggen we de 
volgende taken bij de Kunstraad neer: 
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• Advisering over de culturele infrastructuur inclusief structurele 
subsidies. 

• Advisering over incidentele subsidies. 
• Monitoring en evaluatie culturele instellingen. 
• Debatfunctie en toeleiding naar andere financieringsbronnen. 

Over de financiële uitwerking van de opdracht zijn we met de Kunstraad in 
gesprek. Uitgangspunt daarbij is het huidige financiële kader. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


