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Onderwerp: Brief voor de raad met reactie conceptnota cultuur Urban House Groningen 

 

Geachte raadsleden, 
 
Op de valreep gehoord dat de concept-cultuurnota staat geagendeerd vandaag. Vandaar 
ook op de valreep een brief van ons aan u met onze reactie op de nota. 
Wij zullen ook via de route van de procedure een zienswijze indienen bij de gemeente 
met vergelijkbare strekking. 
 
Bij voorbaat dank voor uw aandacht hiervoor en wij zijn vanzelfsprekend beschikbaar 
voor verdere uitleg en toelichting. 
 
Tjeerd van Dekken (voorzitter) en Ingeborg Struyk (directeur) 
 
Ingeborg Struyk (directeur) 
06-19224797 
 
www.urbanhousegroningen.com  
www.facebook.com/urbanhousegroningen 
www.twitter.com/urbanhouseg 

http://www.urbanhousegroningen.com/
http://www.facebook.com/urbanhousegroningen
http://www.twitter.com/urbanhouseg
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Groningen, 7 september 2016 
 
Onderwerp: reactie concept cultuurnota Urban House Groningen 
 
Geachte raadsleden, 
 
De raad heeft het bespreken van de cultuurnota naar voren gehaald en de 
conceptnota geagendeerd. Dat is voor ons de aanleiding om onze toenadering van 
de raad ook naar voren te halen en niet af te wachten of in de definitieve nota iets is 
gewijzigd of niet.  
 
In ons beleidsplan en de aanvraag hebben we uitgeschreven wat we doen en met 
welke ambities we de nieuwe cultuurperiode ingaan. Rode draad daarin is dat wij als 
Urban House Groningen specifiek voor het segment waarin wij werkzaam zijn, de 
urban arts, voor deze regio de aanbieder zijn voor cultuureducatie, talentontwikkeling 
en daaraan gekoppeld presentatie en programmering events organiseren van 
amateur tot professioneel niveau. 
 
De Kunstraad benoemt in haar advies dat Urban House Groningen een doelgroep 
bedient die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanmerking komt en dat straatcultuur 
niet automatisch vertegenwoordigd is binnen de gevestigde kunstinstellingen en een 
aantrekkingskracht heeft op een cultureel diverse doelgroep met uiteenlopende 
opleidingsniveaus.  In onze reactie op dit advies hebben we te kennen gegeven dat 
dit zondermeer klopt, echter er is meer gaande dan dat.  
Binnen Urban House Groningen is een nieuwe generatie cultuurmakers actief. Zij 
hebben niet alleen een eigen, interessant verhaal te vertellen maar doen dat ook in 
nieuwe discipline, uitingsvormen.  
Wij vragen dus nadrukkelijk niet alleen om waardering voor het bereiken en 
betrekken van deze doelgroep maar ook de onderkenning van het belang van de 
ontwikkeling van een nieuwe generatie cultuurmakers en cultuurpubliek met andere 
referenties en gezichtspunten.  
De Urban Arts zijn (inmiddels) volwaardige kunstdisciplines. Urban House Groningen 
is de enige aanbieder in ons culturele veld in Groningen en regio, die deze 
kunstvormen op alle niveaus in de keten bedient en daarvoor ook de expertise in 
huis heeft en dit deelt in tal van samenwerkingen met lokale en nationale partners.  
 
In de conceptnota van de gemeente lezen we bovengeschetste positie ook terug. 
Daar zijn we natuurlijk bijzonder blij mee.  
In de aanvraag vragen wij een bijdrage van € 90.000 uit cultuur, € 27.000 meer dan 
wat we nu krijgen uit de cultuurnota. In de conceptnota staat € 65.000 opgenomen,  
€ 2000,- meer dan we nu krijgen.  
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Naast subsidie uit de cultuur nota hebben voor 2015/16 € 12.500 ,-voor spoken word 
programma en €15.000,- voor de invulling van het programma in samenwerking met 
Simplon aan extra incidentele subsidie ontvangen. 
 
Wij vinden een hogere verhoging dan € 2000,- in de rede liggen omdat: 
 

- De unieke positie van Urban House Groningen in Noord Nederland, met 
bereik en deelname vanuit de Noordelijke provincies, advies en input voor de 
inbreng van Urban Arts in het culturele veld, lokaal, regionaal en landelijk, een 
inzet behoeft om die positie ook te kunnen innemen en in te kunnen zetten ten 
behoeve van het gehele veld; 

- De ontwikkeling en de uitvoering van het bedienen van de toplaag met aanbod 
waarin die toplaag zich kan ontwikkelen en presenteren een extra investering 
nodig heeft waarin we in de huidige periode deels met incidentele middelen 
(Fonds voor Cultuurparticipatie) een begin hebben kunnen maken; 

- Een investering van lokaal, provinciaal budget op de verdere ontwikkeling van 
het aanbod nodig is om in aanmerking te komen op basis van kwaliteit die we 
leveren voor incidentele subsidies voor projecten waarmee het aanbod 
gedurende de beleidsperiode kan worden aangevuld. 

- De discipline Spoken Word in de afgelopen cultuurperiode is toegevoegd op 
basis van incidentele middelen (van gemeente, Fonds voor Cultuurparticipatie 
en het VSB) en nu integraal onderdeel uitmaakt van het aanbod op alle 
onderdelen; 

- De samenwerking met Simplon en de output daarvan (zoals ook beschreven 
in het advies van de Kunstraad over Simplon) tot stand komt op basis van 
inzet van incidentele middelen voor programmering, personele inzet (van 
gemeente) en programma (gemeente en Fonds voor Podium Kunsten) en 
voortgezet kan worden door dit deels structureel op te nemen in ons aanbod; 

- We ondernemend zijn daar waar het kan en op basis daarvan een stijgend 
aantal betaalde opdrachten binnen halen bij scholen en organisaties. Dit kan 
omdat er sprake is van een basisorganisatie, een netwerk van betrokken 
docenten en deelnemers, die ingezet worden en meedoen aan die 
opdrachten. Dit is onder andere het resultaat van talentontwikkeling waar we 
de subsidie voor vragen. 

- Door de wetswijzigingen t.a.v. inzet freelancers is de stichting genoodzaakt 
om de projectmedewerkers, die voor langere tijd werkzaam voor de stichting, 
over te gaan op een dienstverband. Dit resulteert in een stijging van 
personeelskosten voor deze personen. 
 

Wij vragen erkenning en onderkenning van onze beleidsvoornemens en het daaraan 
gekoppelde programma van kennismaking tot topniveau voor alle disciplines binnen 
de Urban Arts (muziek, dans, performance sport, graffiti en spoken word) en hebben 
daarvoor een verhoging van ons budget gevraagd bij de lokale (€ 27.0000,-) en 
provinciale (€ 15.000,-) overheid en hebben voor het eerst een landelijke subsidie (€ 
60.000,-) aangevraagd op basis van het voorgenomen totaalpakket. 
 
De gemeente heeft een subsidie van € 65.000 opgenomen in de concept nota (i.p.v. 
de gevraagde €90.000). 
 
De provincie heeft haar nota al vastgesteld en daarin is nu definitief € 30.000 euro 
opgenomen (i.p.v. de gevraagde €45.000).  
 



 

 

De aanvraag bij het landelijk fonds is helaas afgewezen. In de beoordeling wordt ons 
voorgestelde aanbod wel als zinvol en met kwaliteit beoordeeld. Echter beoordeelt 
het fonds het aanbod niet van voldoende landelijk belang.  We voldoen niet aan alle 
criteria die aan de meer jaren regelingen worden gesteld. Het betekent dus impliciet 
dat we voor ons structurele aanbod aangewezen zijn op lokale, provinciale 
overheden. Voor (nieuwe) projecten kunnen we natuurlijk wel blijven aanvragen bij 
de landelijke en particulieren fondsen de komende beleidsperiode. 
 
Wij willen ons werk graag blijven voortzetten en verder ontwikkelen en doen daarom 
een beroep op uw Raad om onze subsidie met de gevraagde € 27.000 te verhogen. 
 
Uiteraard zijn we beschikbaar om het bovenstaande toe te lichten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ingeborg Struyk (directeur) 
& 
Tjeerd van Dekken (voorzitter) 
 
 
 
 
 
 
 
(NB In de concept nota staan de huidige en aangevraagde bedragen niet correct 
vermeld.) 
Huidige subsidie: 
Er staat in de conceptnota: 
Gemeente: € 30.000,00 + (€ 40.500,00 via jeugdbeleid.) 
Provincie: € 30.000,00 
 
Moet zijn:  
Gemeente: € 63.000,00 + (+ €6025,- + €7.500 incidenteel) 
(€ 40.500,00 via jeugdbeleid) 
Provincie: € 30.000,00 
Rijk: geen 
 
Gevraagde bedragen: 
Er staat: 
Gemeente: € 90.000 cultuur; (€ 45000 jeugd) 
Provincie: € 45.000 
Rijk (Fonds Cultuur Participatie): €300.000 
 
Moet zijn: 
Gemeente: € 90.000 cultuur;(€ 45000 jeugd) 
Provincie: € 45.000 
Rijk (Fonds Cultuur Participatie): €60.000 
 
Opgenomen bedragen in de cultuurnota’s: 
Provincie €30.000 cultuur 
Gemeente €65.000 cultuur (€40.500 jeugd) 
Rijk (Fonds Cultuur Participatie): €0,- 


