
      

Motie vreemd (M 01): Maak het makers mogelijk

De raad van de gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 november 2022, 
besprekende de motie vreemd: Maak het makers mogelijk

Constaterende dat:
 De 'tweejarige regeling bewezen talent' afgelopen maand voor de tweede keer 

opengesteld werd;
 De bewezen talentregeling bijdraagt aan vernieuwing in cultureel Groningen, makers 

helpt een professionele organisatie op te bouwen en daarmee meer kans geeft op 
structurele financiering, bijvoorbeeld via de Cultuurnota;

 De voorwaarden om de regeling aan te kunnen vragen zijn veranderd ten opzichte 
van vorig jaar, waaronder de toevoeging van de voorwaarden dat de regeling niet 
twee maal ontvangen kan worden.

Overwegende dat:
 Vele nieuwe makers en de cultuurpijler talentontwikkeling, het Grand Theatre, onder 

andere middels brieven hebben aangegeven deze verandering niet goed te vinden;
 Makers die de regeling komende twee jaar ontvangen ruimte hebben om zich voor te 

bereiden op een aanvraag voor de Cultuurnota, maar makers die de regeling de 
afgelopen twee jaar ontvangen hebben nu twee jaar moeten overbruggen voor zij een
aanvraag kunnen indienen voor de Cultuurnota;

 Er onder nieuwe makers, mede door corona, een ongelijk speelveld ontstaat richting 
de volgende Cultuurnota;

 Er op deze wijze minder continuïteit is in ons beleid voor talentontwikkeling.

Verzoekt het college:
 Met een oplossing naar eigen inzicht te komen voor de jonge talentvolle makers van 

kunst en cultuur die gebaat zouden zijn bij ondersteuning, maar voor wie nu geen 
ondersteuning meer is vanuit de bewezen talentregeling. Daarvoor onder andere 
maar niet uitsluitend te kijken naar eventuele middelen uit de ‘Coronasteunmiddelen 
cultuur’ en voor het einde van het jaar hier bij de raad op terug te komen; 

 In samenspraak met het veld te onderzoeken hoe gemeentelijk cultuurbeleid kan 
bijdragen aan talentontwikkeling naar de komende Cultuurnota. Te evalueren of 
bestaande regelingen daaraan bijdragen en veranderd/verbeterd kunnen worden. 
Hierover de raad in Q3 2023 te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.
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