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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit € 30.000,-- tussentijds te bestemmen als voorbeslag op het rekeningresultaat 2014 ten 
behoeve van Swingin'Groningen. 

Samenvatting 

In 2014 is het muziekfestival Swingin' Groningen niet doorgegaan wegens het ultblijven van 
cofinanciering. Het beschikbare budget in 2014 van € 30.000,- valt daarmee vrij en wordt toegevoegd aan 
het rekeningresultaat 2014. Inmiddels is er voldoende zekerheid over de cofinanciering voor 2015 (via de 
provincie), dat het festival in het voorjaar van 2015 kan plaatsvinden. 

Binnen de cultuurbudgetten is er in 2015 onvoldoende ruimte om de bijdrage aan het festival te dekken. 
Een eerder verzoek aan ons college om de subsidie van € 30.000,-- ten laste te laten komen van de 
tussentijdse resultaatbestemming 2014 is afgewezen. Het advies was toen om het via een 
bestemmingsvoorstel bij de rekening 2014 te betrekken. 

Gezien het tijdstip van het festival kan besluitvorming hierover niet wachten tot april/mei, wanneer de 
afweging wordt gemaakt tussen de verschillende bestemmingsvoorstellen ten laste van het 
rekeningresultaat 2014. Wi] beseffen ons dat er hierdoor sprake is van een voorbeslag, maar achten dit 
noodzakelijk om de organisatie van Swingin' Groningen op korte termijn te laten weten dat het festival 
door kan gaan en de cofinanciering aangevraagd kan worden. 

B&W-besluit d.d.: 6 januari 2015 



Aanleiding en doel 

In 2014 was er een bedrag van € 30.000,-- gereserveerd voor het muziekfestival Swingin' Groningen. 
Vanwege het ontbreken van cofinanciering is dit festival in 2014 niet georganiseerd. Het beschikbare budget 
valt daarom vrij en wordt toegevoegd aan het rekeningresultaat 2014. Voor 2015 is er wel zicht op 
cofinanciering en heeft het bestuur van Swingin' Groningen besloten het festival in 2015 alsnog door te 
laten gaan. Via dit besluit stellen wij uw raad voor om € 30.000,- tussentijds te bestemmen als voorbeslag 
op het rekeningresultaat 2014 ten behoeve van Swinging' Groningen 2015. 

Kader 

Evenementenbeleid Groningen. 

Argumenten en afwegingen 

Binnen de vrij besteedbare cultuurbudgetten 2015 is geen ruimte voor de bijdrage van 30 duizend euro aan 
Swinging Groningen. Het vrij besteedbare budget is lager dan in 2014. En dit budget is nodig om het 
kadernotaproces (met verschillende deelonderzoeken) en diverse huisvestingsonderzoeken en -bijdragen 
(Ebbingekwartier, Vrijdag, Travertijnstraat) te financieren. 

De voorgestelde opiossing is een bedrag van € 30.000,- tussentijds te bestemmen als voorbeslag op het 
rekeningresultaat 2014. We zullen vervolgens een bestemmingsvoorstel bij de rekening doen, om 
uiteindelijk het bedrag toe te voegen aan het cultuurbudget. We stellen daarmee eigenlijk het niet gebruikte 
budget voor Swinging Groningen in 2014 beschikbaar in 2015. 

Maatschappelijk draagvlak en particlpatie 

Swingin' Groningen is een Jazz, Soul en Jazzdance muziekfestival gericht op een breed publiek en draagt 
bij aan een levendige binnenstad. 

Financiele consequenties 

Het tussentijds bestemmen van € 30.000,- als voorbeslag op het rekening resultaat 2014 is in principe 
onwenselijk. Gezien het tijdstip van het festival (voorjaar 2015) en het zicht op cofinanciering via de 
provincie echter onoverkomelijk als het festival in het voorjaar 2015 moet gaan plaatsvinden. 

Overige consequenties 

Vervolg 

Knelpunten nemen wij mee in de interne evaluatie van het budget volksfeesten, evenementen en festivals 
eind 2015. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 


