
                                                                            

                   

 

Motie Sociaal Steunpakket Cultuur 

 

De raad van Groningen, in vergadering bijeen op 31 maart 2021, na commissiebespreking van het 

raadsvoorstel ‘Sociaal Steunpakket Cultuur’; 

 

Constaterende dat: 

De makers van Kunst in de Stad Groningen ten gevolge van de Corona-crisis een deel tot al hun 

inkomsten zagen wegvallen sinds al ruim een jaar; 

De makers van Kunst op individueel niveau maar beperkt of niet ondersteunt worden via de vanuit 

het Rijk geïnitieerde steunmaatregelen; 

Vanuit het Rijk er een bedrag ter grootte van 3,6 miljoen euro ter beschikking is gesteld met de 

bedoeling om makers van Kunst te ondersteunen; 

Het raadsvoorstel van dit budget van 3,6 miljoen 2/3 deel aan SPOT, Het Groninger Museum, Forum, 

Vera en Simplon toebedeeld en 1/3 aan een grote en brede groep makers van Kunst; 

 

Overwegende dat: 

Het streven is dat van het steunbudget van 3,6 miljoen euro een zo groot mogelijk deel bij de 

beoogde groep, te weten: de makers van Kunst terecht zal komen; 

De vaste en structurele kosten van de gemeentelijke podia en - kunstvoorzieningen voor het 

overgrote deel al gedekt zijn in de reguliere begroting van 2021; 

De door de gemeentelijke podia en – kunstvoorzieningen genomen maatregelen om tekorten te 

voorkomen tijdens de huidige sluiting van deze voorzieningen niet goed in beeld zijn gebracht in 

voorliggend raadsvoorstel; 

Het effect van de steun aan individuele makers van Kunst klein zal zijn bij de voorstelde verdeling in 

dit raadsvoorstel aangezien de groep van makers die enige relevante vorm van steun nodig heeft 

groot en divers is; 

Er geen garantie of enige concrete taakstelling is opgenomen in het raadsvoorstel dat de extra steun 

die in het kader van dit raadsvoorstel aan de gemeentelijke podia en - kunstinstellingen gegeven 

wordt ook daadwerkelijk en in voldoende mate bij makers van Kunst terecht zal komen; 



 

verzoekt het college: 

Het door het Rijk ter beschikking gestelde bedrag van 3,6 miljoen euro voor 1/3 deel toe te bedelen 

aan SPOT, Het Groninger museum, Forum, Vera en Simplon (onderdeel I van het raadsvoorstel); 

Het resterende bedrag naar eigen inzicht te verdelen over de in het raadsvoorstel opgenomen 

groepen makers genoemd onder onderdeel II t/m VI van het raadsvoorstel; 

 

en gaat over tot de orde van de dag, 

 

Hans Moerkerk,  Lucy Wobma, 

100% Groningen  SP 

 

 

 


