
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Tijdens de meningsvormende commissievergadering over de cultuurnota 

Kunst en cultuur voor iedereen 2021-2024 op woensdag 28 oktober 

jongstleden heeft uw raad de wens uitgesproken enkele knelpunten op te 

willen lossen. Het betreft hier ondersteuning aan het festival SoundsofMusic 

en Jeugdcircus Santelli. Tijdens de behandeling van de begroting 2021 op 11 

november jongstleden waren beide instellingen onderdeel van de 

overwegingen van het aangenomen amendement 17 Ruimte voor nieuwe 

makers en cultuurtalent. Met deze brief informeren wij uw raad over de 

laatste stand van zaken.  

 

SoundsofMusic 

In de discussie om SoundsofMusic alsnog te ondersteunen bleek de 

toegekende landelijke subsidiebijdrage van het Fonds Podiumkunsten een 

doorslaggevende factor. Voorwaarde voor deze landelijke honorering is 

lokale matching van het aangevraagde subsidiebedrag. Daarom is met de 

provincie Groningen overeengekomen gezamenlijk jaarlijks een bedrag van   

€ 25.000 beschikbaar te stellen voor tenminste de periode 2021-2022 ter 

ondersteuning van SoundsofMusic. Het gemeentelijke aandeel van jaarlijks   

€ 12.500 kan ten laste gebracht worden van de door uw raad beschikbaar 

gestelde middelen uit het bovengenoemde amendement.  

 

Jeugdcircus Santelli 

Daarnaast vroeg uw raad een integrale oplossing voor de ondersteuning van 

Jeugdcircus Santelli te onderzoeken. Vanwege de aard van deze instelling 

dreigt zij tussen wal en schip te vallen bij meerdere beleidsterreinen. 

Tegelijkertijd onderkent uw raad de maatschappelijke waarde van deze 

Onderwerp   Verkenning subsidies SoundsofMusic en Jeugdcircus Santelli 

Steller 

 

 T. Voortman  

 
  

 

 De leden van de raad van de gemeente Groningen 

te 

GRONINGEN 

Telefoon  050 367 6712 Bijlage(n)  0 Ons kenmerk    

Datum  17-11-2020 Uw brief van   Uw kenmerk  - 

        

Estdal1g
Notitie
526262-2020



 
Bladzijde 2 
  

 
 
 

 

instelling, die aan meerdere beleidsthema’s een bijdrage levert. Daarom 

brengen wij Santelli onder bij het programma Positief Opgroeien, wat een 

continuering is van de huidige situatie. De gevraagde subsidie van € 20.000 

per jaar kan voor de periode 2021-2024 kan ten laste gebracht worden van de 

door uw raad beschikbaar gestelde middelen uit het bovengenoemde 

amendement. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


