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Reglement Hendrik de Vriesprijs en -stipendium 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I . het Reglement Hendrik de Vriesprijs en -stipendium (vastgesteld bij raadsbesluit van 

30 September 1987 en laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 30 September 2009) in te 
trekken; 

I I . dit besluit bekend te maken door plaatsing in het elektronische gemeenteblad. 

*3775125* 



(Publieks-)samenvatting 

De raad heeft met de nieuwe cultuumota Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in geen budget 
meer ter beschikking gesteld voor de Hendrik de Vriesprijs. Dit betekent dat de Hendrik de 
Vriesprijs uit het Reglement moet worden gehaald. Aan de raad wordt gevraagd of zij het oude 
Reglement Hendrik de Vriesprijs en -stipendium in willen trekken. 

Inleiding 

De raad heeft met de nieuwe cultuumota Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in geen budget 
meer ter beschikking gesteld voor de Hendrik de Vriesprijs. Dit betekent dat het Reglement Hendrik 
de Vriesprijs en -stipendium aangepast moet worden. Met het oog op dualisme en de verschillende 
taken van de raad en het college in de Gemeentewet is het logisch om het nieuwe Reglement door 
het college vast te laten stellen. De raad moet dan wel het huidige Reglement intrekken. 

Beoogd resultaat 

• Een betere rolverdeling tussen de raad en het college. 
• Het Reglement aanpassen aan het raadsbesluit om de Hendrik de Vriesprijs afte schaffen. 

Kader 

In de cultuumota Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in is het Hendrik de Vries-stipendium 
onderdeel van het talentontwikkelingsprogramma "Groningse Nieuwe". 

Argumenten/afwegingen 

Het Reglement voor het Hendrik de Vries-stipendium moet aangepast worden, want hierin is er nog 
sprake van de Hendrik de Vriesprijs, terwijl de raad daarvoor geen budget meer ter beschikking 
heeft gesteld. Met het oog op dualisme en de verschillende taken van de raad en het college in de 
Gemeentewet is het logischer om het nieuwe Reglement door het college vast te laten stellen. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

De prijsuitreiking van het stipendium vindt plaats in het CBK en de genomineerden presenteren hun 
werk in een gezamenlijke tentoonstelling. Zowel de prijsuitreiking als de tentoonstelling zijn vrij 
toegankelijk en kondigen we aan in via verschillende media. 

Financiele consequenties 

Het budget voor de benoeming van de prijswinnaars voor het Hendrik de Vries-stipendium, de 
reiskostenvergoeding voor de jury en de vacatiegelden voor de jury zijn opgenomen in de begroting 
van de cultuumota Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in. 



Realisering en evaluatie 

In november draagt de jury de geselecteerde prijswinnaars voor. De winnaars hebben een jaar de tijd 
hun plannen uit te voeren en te presenteren. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 



f ' Gemeente stad 
bekendmakingen 

Gemeentebladnummer: 2013 - 00 

Datum bekendmaking: Projectomschrijving: Registratienummer: 

00 juni 2013 Reglement Hendrik de OS 13.000000 
Vriesstipendium 2013 

Reglement Hendrik de Vriesstipendium 2013 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat het in zijn vergadering van 00 juni 2013, besluitnummer , besloten heeft het Reglement 
Hendrik de Vriesstipendium 2013 vast te stellen. 
Het huidige Reglement is vastgesteld bij raadsbesluit van 30 September 1987 en wordt 
ingetrokken op de dag dat het Reglement Hendrik de Vriesstipendium 2013 in working is 
getreden. 

Toelichting 

Met het oog op dualisme wordt het nieuwe Reglement vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen. 
Het Reglement is aangepast om de volgende redenen: 
Afscliaffing Hendrik de Vriesprijs 
De raad heeft met de nieuwe cultuumota Cultuurstad Groningen: Tegen de stroom in geen 
budget meer ter beschikking gesteld voor de Hendrik de Vriesprijs. Dit betekent dat de Hendrik 
de Vriesprijs is afgeschaft en uit het reglement is gehaald. 
Prijzengeld 
Voor het Hendrik de Vriesstipendium vindt een wijziging van het prijzengeld plaats. Het 
prijzengeld bedraagt € 7.000,- (€ 6.000,- aan prijzengeld en €1.000,- euro aan coaching) in 
plaats van € 6.000,-. 
Jury 
Het Hendrik de Vriesstipendium werkt met een kern- en aanvullende jury. Met ingang van 2013 
is de kernjury uitgebreid van drie naar vier leden. De aanvullende jury is teruggebracht van drie 
naar twee leden. 
Formeel 
Los van voornoemde inhoudelijke wijzigingen zijn er ook een aantal redactionele wijzigingen 
gedaan. 

Inwerkingtreding en inzage 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Dit collegebesluit ligt vanaf vandaag voor iedereen ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij het 
Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
Het GIC is op dinsdag tot en met vrijdag vrij toegankelijk van 9.00-11.00 uur. Op afspraak kunt u 
hier terecht op maandag van 13.00-17.00 uur. Op dinsdag, woensdag en vrijdag van 11.00-17.00 
uur. En op donderdag van 11.00-19.00 uur. 



Jaar: 2013 Nummer: Besluit: College ...iuni 2013, nr. 00 G e m e e n t e b l a d 

REGLEMENT HENDRIK DE VRIESSTIPENDIUM 2013 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

gezien het voorstel van ; 

gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; 

HEEFT BESLOTEN: 

het Reglement Hendrik de Vriesstipendium 2013 vast te stellen. 

Artikel 1 
De gemeente Groningen kent de volgende culturele onderscheiding: 
a. Het Hendrik de Vriesstipendium 

Artikel 2 
1. Het college van burgemeester en wethouders stelt het stipendium beschikbaar op het 

gebied van scheppende kunst, dat wil zeggen voor de productie van nieuw artistiek 
materiaal of voor de dusdanige herschikking van bestaand materiaal dat er van een 
nieuw artistiek product kan worden gesproken. 

2. De volgende hoofddisciplines komen (wisselend) in aanmerking: 
a. Literatuur. 

tot deze discipline worden de volgende deelterreinen gerekend: 
proza, poezie, essay, biografie, essayistische journalistiek en literaire bewerkingen; 

b. Beeldende kunst en vormgeving: 
tot deze disciplines worden de volgende deelterreinen gerekend: 
schilderen, grafische vormgeving, industriele vormgeving, beeldhouwkunst, 
toegepaste kunst, omgevingskunst, monumentale kunst, installatie, performance, 
fotografie en fi lm, keramiek, illustratie en video- en mediakunst; 

Artikel 3 
1. Het college van burgemeester en wethouders kan ieder jaar het Hendrik de Vriesstipendium 

toekennen aan twee in of vanuit de stad Groningen werkzame kunstenaars of 
kunstenaarscollectieven die binnen de literatuur en/of beeldende kunst en vormgeving 
dermate veelbelovende prestaties hebben verricht, dat mag worden verwacht dat deze 
uiteindelijk door buitengewone prestaties zullen worden gevolgd. 

2. Het Hendrik de Vriesstipendium is een aanmoedigingsprijs die is bedoeld om de artistieke 
ontwikkeling te stimuleren. De selectie geschiedt op basis van een inhoudelijk oordeel over 
het werk in relatie tot de ontwikkelingsgang van de kunstenaar en zijn oeuvre, alsmede de 
culturele omgeving waarbinnen die ontwikkeling gestalte krijgt, de maatschappelijke context 
en de artistieke relevantie. 

3. Kunstenaars of kunstenaarscollectieven die voor het Hendrik de Vriesstipendium in 
aanmerking willen komen, moeten hun professionaliteit aantonen door hun werkveld met 
professionele inzet en vakinhoudelijke zorgvuldigheid te ontwikkelen, bijvoorbeeld door een 
overzicht van eerdere publicaties, exposities, presentaties, voorstellingen en/of uitvoeringen 
over te leggen. 

4. De inschrijving voor het Hendrik de Vriesstipendium is openbaar. Kandidaten worden 
opgeroepen door middel van advertenties in de lokale pers en vakbladen. Posters en 
aanmeldformulieren worden verspreid bij reievante culturele opieidingen en instellingen. 

5. De leeftijdsgrens voor inschrijving is 35 jaar. 
6. Het Hendrik de Vriesstipendium bedraagt per toekenning aan kunstenaar of 

kunstenaarscollectief € 6.000,-- en € 1.000,- aan coaching. 

Artikel 4 
1. Het Hendrik de Vriesstipendium kan slechts eenmaal aan dezelfde kunstenaar worden 

toegekend. 



2. De onderscheidingen worden toegekend aan in leven zijnde kunstenaar of 
ku nste n aa rsco 11 ecti e ve n. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten aan de uitreiking van het 
stipendium een nevendoel of een inhoudelijk thema te verbinden dat per jaar kan verschillen. 

4. Het Hendrik de Vriesstipendium dient door de winnaar te worden ingezet ten behoeve van de 
eigen ontwikkeling binnen het specifieke vakgebied. Het college van burgemeester en 
wethouders kan aan de besteding nadere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld de productie 
en/of presentatie van nieuw werk. 

Artikel 5 
1. Het college van burgemeester en wethouders bepaalt aan welke kunstenaar een 

onderscheiding wordt toegekend 
2. De uitreiking van de onderscheidingen vindt plaats door of namens het college van 

burgemeester en wethouders. 

Artikel 6 
1. Het college van burgemeester en wethouders benoemt voor het Hendrik de Vriesstipendium 

een kernjury. Deze bestaat uit vier leden en wordt voor een periode van vier jaar benoemd. 
2. Het college van burgemeester en wethouders benoemt ieder jaar ter ondersteuning van de 

kernjury twee aanvullende juryleden voor het Hendrik de Vriesstipendium. 
3. De juryleden ontvangen vacatiegelden tot een nader door het college van burgemeester en 

wethouders vast te stellen maximum. Daamaast vindt vergoeding van reiskosten plaats op 
basis van openbaar vervoer. 

4. Het lidmaatschap van de jury kan te alien tijde op eigen verzoek worden beeindigd, door 
schriftelijke kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders. Wanneer een 
jurylid niet voldoende functioneert naar het oordeel van het college, kan het college van 
burgemeester en wethouders het lidmaatschap van de jury van het betreffende lid 
beeindigen. 

5. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de jury. 
6. Indien de jury van mening is dat de kwaliteit van de inschrijvingen onvoldoende is, dan kan 

de jury adviseren een of meerdere stipendia niet uit te reiken. 

Artikel 7 
In bijzondere gevallen kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van dit 
reglement. 

Artikel 8 
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking. 
2. Het huidige Reglement vastgesteld bij raadsbesluit van 30 September 1987 wordt ingetrokken 

op de dag dat het Reglement Hendrik de Vriesstipendium 2013 in werking is getreden. 
3. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement Hendrik de Vriesstipendium 2013. 

Aldus besloten in de collegevergadering van 00 juni 2013. 

De burgemeester, De secretaris. 

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. drs. M.A. (Maarten) Ruys. 

Gemeenteblad van Groningen 
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REGLEMENT HENDRIK DE VRIESPRIJS EN -STIPENDIUM 

Laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit d.d. 30 September 2009, nr. 6u. 
Datum bekendmaking: 8 oktober 2009. 
Datum inwerkingtreding: 9 oktober 2009. 

Gemeenteblad 2009-77. 
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18.122.OCSW 

REGLEMENT HENDRIK DE VRIESPRIJS -STIPENDIUM 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2009 
(bijiage raadsverslag nr. 496); 

HEEFT BESLOTEN: 

het Reglement Hendrik de Vriesprijs en -stipendium vast te stellen. 

Artikel 1 
De gemeente Groningen kent de volgende culturele onderscheidingen: 
a. De Hendrik de Vriesprijs 
b. Het Hendrik de Vriesstipendium 

Artikel 2 
1. Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderscheidingen beschikbaar op het 

gebied van scheppende kunst, dat wil zeggen voor de productie van nieuw artistiek 
materiaal of voor de dusdanige herschikking van bestaand materiaal dat er van een nieuw 
artistiek product kan worden gesproken. 

2. De volgende hoofddisciplines komen (wisselend) in aanmerking: 
a. Literatuur: 

tot deze discipline worden de volgende deelterreinen gerekend: 
proza, poezie, essay, biografie, essayistische journalistiek en literaire bewerkingen; 

b. Beeldende kunst en vormgeving: 
tot deze disciplines worden de volgende deelterreinen gerekend: 
schilderen, grafische vormgeving, industriele vormgeving, beeldhouwkunst, toegepaste 
kunst, omgevingskunst, monumentale kunst, installatie, performance, fotografie en 
film, keramiek, illustratie en video- en mediakunst; 

Hendrik de Vriesprijs 

Artikel 3 
1. Het college van burgemeester en wethouders kan de Hendrik de Vriesprijs eens in de 

twee jaar toekennen aan een in Nederiand woonachtige kunstenaar die buitengewone 
prestaties heeft verricht op het terrein van de literatuur en/of de beeldende kunst en 
vormgeving. Het werk is disciplineoverschrijdend, vemieuwend, toonaangevend en geeft 
irapulsen aan de verdere ontwikkeling van de desbetreffende discipline(s). 

2. De Hendrik de Vriesprijs bestaat uit een geldbedrag van € 15.000 en een oorkonde waarin 
de reden van de toekenning wordt vermeld. 

Hendrik de Vriesstipendium 

Artikel 4 
1. Het college van burgemeester en wethouders kan ieder jaar het Hendrik de 

Vriesstipendium toekennen aan twee in of vanuit de stad Groningen werkzame 
kunstenaars of kunstenaarscollectieven die binnen de literatuur en/of beeldende kunst en 
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vormgeving dermate veelbelovende prestaties hebben verricht, dat mag worden verwacht 
dat deze uiteindelijk door buitengewone prestaties zullen worden gevolgd. 

2. Het Hendrik de Vriesstipendium is een aanmoedigingsprijs die is bedoeld om de artistieke 
ontwikkeling te stimuleren. De selectie geschiedt op basis van een inhoudelijk oordeel 
over het werk in relatie tot de ontwikkelingsgang van de kunstenaar en zijn oeuvre, 
alsmede de culturele omgeving waarbinnen die ontwikkeling gestalte krijgt, de 
maatschappelijke context en de artistieke relevantie. 

3. Kunstenaars of kunstenaarscollectieven die voor het Hendrik de Vriesstipendium in 
aanmerking willen komen, moeten hun professionaliteit aantonen door hun werkveld met 
professionele inzet en vakinhoudelijke zorgvuldigheid te ontwikkelen, bijvoorbeeld door 
een overzicht van eerdere publicaties, exposities, presentaties, voorstellingen en/of 
uitvoeringen over te leggen. 

4. De inschrijving voor het Hendrik de Vriesstipendium is openbaar. Kandidaten worden 
opgeroepen door middel van advertenties in de lokale pers en vakbladen. Posters en 
aanmeldformulieren worden verspreid bij reievante culturele opieidingen en instellingen. 

5. De leeftijdsgrens voor inschrijving is 35 jaar. 
6. Het Hendrik de Vriesstipendium bedraagt per toekenning aan kunstenaar of 

kunstenaarscollectief € 6.000. 

Artikel 5 
1. De Hendrik de Vriesprijs en het Hendrik de Vriesstipendium kunnen slechts eenmaal aan 

dezelfde persoon worden toegekend. 
2. De onderscheidingen worden toegekend aan in leven zijnde personen of 

kunstenaarscollectieven. 
3. De uitreiking van de onderscheidingen vindt plaats door of namens het college van 

burgemeester en wethouders. 
4. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten aan de uitreiking van het 

stipendium een nevendoel of een inhoudelijk thema te verbinden dat per jaar kan 
verschillen. 

5. Het Hendrik de Vriesstipendium dient door de winnaar te worden ingezet ten behoeve van 
de eigen ontwikkeling binnen het specifieke vakgebied. Het college van burgemeester en 
wethouders kan aan de besteding nadere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld de productie 
en/of presentatie van nieuw werk. 

Artikel 6 
Het college van burgemeester en wethouders bepaalt aan welke persoon een onderscheiding 
wordt toegekend. 

Artikel 7 
1. Het college van burgemeester en wethouders benoemt een jury die het adviseert over het 

toekennen van de Hendrik de Vriesprijs. 
2. Het college van burgemeester en wethouders benoemt voor het Hendrik de 

Vriesstipendium een kernjury. Deze bestaat uit drie leden en wordt voor een periode van 
vier jaar benoemd. 

3. Het college van burgemeester en wethouders benoemt ieder jaar ter ondersteuning van de 
kernjury een aanvullende jury voor het Hendrik de Vriesstipendium. Deze bestaat uit drie 
leden en wordt benoemd voor een periode van een jaar. 

4. De juryleden ontvangen vacatiegelden tot een nader door het college van burgemeester en 
wethouders vast te stellen maximum. Daamaast vindt vergoeding van reiskosten plaats op 
basis van openbaar vervoer. 

5. Het lidmaatschap van de jury kan te alien tijde op eigen verzoek worden beeindigd, door 
schriftelijke kennisgeving aan het college van burgemeester en wethouders. Wanneer een 
jurylid niet voldoende functioneert naar het oordeel van het college, kan het college van 
burgemeester en wethouders het lidmaatschap van de jury van het betreffende lid 
beeindigen. 

6. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de jury. 
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7. Indien de jury van mening is dat de kwaliteit van de inschrijvingen onvoldoende is, dan 
kan de jury adviseren een of meerdere stipendia niet uit te reiken. 

Artikel 8 
In voorkomende gevallen kan het college van burgemeester en wethouders afwijken van dit 
reglement. 

Artikel 9 
1. Dit reglement treedt in werking met ingang van 2009. 
2. Het reglement kan worden aangehaald als Reglement Hendrik de Vriesprijs en 

-stipendium 2009. 

Vastgesteld bij raadsbesluit van 30 September 1987, nr. 49. 
Datum inwerkingtreding: 1 oktober 1987. 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 30 September 1987. 

De griffier, De voorzitter, 

D.H. Vrieling. dr. J.P (Peter). Rehwinkel. 
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Groninger Gezinsbode - Verplichte mededelingen OCSW 
Plaatsing: donderdag 8 oktober 2009 
Balkje: Bekendmaking 

Reglement Hendrik de Vriesprijs en -stipendium 

De raad van de gemeente Groningen maakt bekend: 

dat hij in zijn vergadering van 30 September 2009, besluitnummer 6u, heeft besloten het 
Reglement van de Hendrik de Vriesprijs en -stipendium gewijzigd vast te stellen. 
Onderstaande wijzigingen zijn in het reglement aangebracht. 

Disciplines 
De beeldende kunst en vormgeving en de literatuur zijn de disciplines binnen de scheppende 
kunsten waar de prijs en het stipendium zich op richten. En in het geval van de prijs kan dit 
ook zijn op de combinatie van disciplines; de zogenaamde dubbeltalenten, zoals Hendrik de 
Vries er zelf ook een was. Dat betekent dat de podiumkunst als discipline vervalt in de nieuwe 
versie van het reglement. 

Frequentie en prijzengeld 
De prijs wordt vanaf nu eens in de twee jaar uitgereikt in plaats van eens in de vijf jaar. De 
prijs is daardoor dus niet langer gekoppeld aan de lustra van het geboortejaar van 
Hendrik de Vries. Het bijbehorende geldbedrag dat de winnaar in ontvangst neemt, is 
verhoogd van € 12.500 naar € 15.000. 
Ook bij het Hendrik de Vriesstipendium vindt een wijziging van het prijzengeld plaats. Het 
prijzengeld bedraagt € 6.000 in plaats van € 5.673. 

Jury 
De Hendrik de Vriesprijs en het Hendrik de Vriesstipendium werken beide met een 
afzonderlijke jury. In het Reglement werd dit onderscheid niet aangegeven. Artikel 7 over de 
benoeming van de jury is daarom aangepast aan de praktijk. 

Formeel 
Los van voornoemde inhoudelijke wijzigingen zijn een aantal redactionele wijzigingen 
gedaan. Daamaast is er een flexibiliteitsbepaling (artikel 8) opgenomen in het Reglement. 

Dit besluit is bekendgemaakt door plaatsing in het Gemeenteblad met het nummer 2009-77 
en treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking. 

Dit besluit ligt vanaf vandaag voor een ieder ter inzage en is kosteloos verkrijgbaar bij het 
Gemeentelijk Informatie Centmm (GIC), Kreupelstraat 1 (De Prefectenhof) te Groningen: 
open op maandag van 13.00 uur tot 16.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, op donderdag ook van 18.00 uur tot 20.00 uur. 

Groningen, 8 oktober 2009. 
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