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meningsvormend 

Aan: Raad

Van: Griffie

Datum: 23 mei 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Rekenkameronderzoek fusie en rol VRIJDAG in relatie doelstellingen amateurkunst en cultuur

Raadsvoorstel : Rekenkameronderzoek fusie en rol VRIJDAG in relatie doelstellingen amateurkunst 

en cultuur

Bijlage : Rekenkamer - Groningen De kunst van het verenigen

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Simone Steenbeek (secretaris Rekenkamer) / 050 367 5266 / s.steenbeek@groningen.nl

Korte samenvatting:
De Rekenkamer Groningen heeft onderzoek gedaan naar het resultaat van de fusie tussen de 

Stedelijke Muziekschool Groningen en de Kunsten Centrum Groep, waaruit in 2013 VRIJDAG als 

organisatie voor amateurkunst is ontstaan. Naast de vraag wat het resultaat is van deze fusie is 

onderzocht wat de rol van VRIJDAG is bij het realiseren van de gemeentelijke doelstellingen op het 

gebied van amateurkunst en -cultuur. Op basis van dit onderzoek komt de Rekenkamer Groningen 

tot een aantal aanbevelingen. Het voorstel aan de raad is om die aanbevelingen over te nemen. 

Aan u wordt gevraagd te besluiten:

I. kennis te nemen van het rekenkamerrapport De kunst van het verenigen; 

II. de aanbevelingen uit het rapport (pagina 42-43) over te nemen; 

III. het college van B&W opdracht te geven om met betrekking tot de aanbevelingen aan het 

college hieraan uitvoering te geven en over de voortgang van de implementatie te 

rapporteren via de voortgangsrapportages, en met betrekking tot de aanbevelingen aan 

VRIJDAG hieraan aandacht te besteden in de gesprekken met VRIJDAG in het kader van 

de subsidierelatie en daarover jaarlijks te rapporteren aan de raad; 

IV. de aanbevelingen gericht aan de raad te betrekken bij toekomstige besprekingen en 

besluitvorming rondom VRIJDAG.

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Raadsvoorstel-Rekenkameronderzoek-fusie-en-rol-VRIJDAG-in-realisatie-doelstellingen-amateurkunst-en-cultuur.pdf
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Raadsvoorstel-Rekenkameronderzoek-fusie-en-rol-VRIJDAG-in-realisatie-doelstellingen-amateurkunst-en-cultuur.pdf
mailto:s.steenbeek@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Rekenkamer-Groningen-De-kunst-van-het-verenigen.pdf


Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar.

Aan het begin van de sessie zal er kort gelegenheid zijn om vragen te stellen aan de rekenkamer. 

Tijdens het daarop volgende debat zal de maximum spreektijd per fractie ongeveer 3 á  4 minuten 

bedragen, exclusief interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere 

insprekers, de spreektijd per fractie ter vergadering inkorten. 

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Het is gebruikelijk om de Rekenkamerrapporten te bespreken in de raad.

Voorgeschiedenis / dossier
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