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POLITIEKE WOENSDAG VAN WOENSDAG 25 MEI 2022 19.00 UUR 
 

Voorzitter: E. van der Weele (PvdA) 
Namens de raad: S. Middelhout (GroenLinks), R. Gierkink (PvdA), J. Lo-A-Njoe (D66), J. 
Bosma (PvdD), H. Moerkerk (Stadspartij), H. de Waard (SP), I. Jacobs (VVD), M. Goodijk 
(S&S), I. van Jaarsveld (CDA), E. Bernabela (PvhN), D. Ram (PVV) 
Namens het college: B. Benjamins (wethouder) 
Namens de griffie: W. Bierman 

Rekenkamerrapport VRIJDAG 
00:15:11 
Voorzitter: Goedenavond, ik heet u allen welkom bij deze commissie over deze 

meningsvormende sessie naar aanleiding van het rapport van de Rekenkamer. Welkom aan 

de mensen die hier aanwezig zijn, mensen die thuis kijken en mensen op de publieke 

tribune. Fijn dat u er bent. Vandaag het rapport van de Rekenkamer, de kunst van het 

verenigen. Dat is een onderzoek naar het resultaat van de fusie tussen de Stedelijke 

Muziekschool Groningen en de Kunstencentrum Groep en de rol van VRIJDAG bij het 

realiseren van de gemeentelijke doelstellingen Op het gebied van amateurkunst en cultuur. 

U heeft allen kennis kunnen nemen van het rapport en de aanbevelingen van de rekenkamer 

en de reactie van het college daarop. Bij dit rapport is ook een raadsvoorstel toegevoegd 

waarin wordt voorgesteld de aanbevelingen van de rekenkamer op te volgen. Er zijn twee 

leden vandaag van de rekenkamer aanwezig. Dat is de heer Warmelink en de heer Van 

Mossevelde. Beiden welkom. Fijn dat u hier bent. Daar wilde ik mee beginnen. We gaan 

beginnen met een aantal vragen die u kunt stellen aan de leden van de Rekenkamer over het 

rapport. Vervolgens is er voldoende ruimte om met elkaar in debat te gaan over de 

aanbevelingen, over de reactie van het college en het rapport zelf. Aan het eind zal de 

wethouder de laatste reactie gegeven en uw vragen verder beantwoorden. Akkoord? Dan 

kijk ik even rond wie er wil beginnen met een aantal vragen voor de leden van de 

Rekenkamer. Mevrouw Bernabela van de Partij van de Noorden. 

00:16:47 
Mevrouw Bernabela: Bedankt. Ik had het rapport doorgenomen en ik vroeg me af: is er ook 

gekeken naar het aantal ZZP'ers dat uit de wijk wordt ingehuurd voor activiteiten in de 

buurt? Moet ik de vraag ook stellen? 

00:17:05 

De heer Mossevelde: Wat mij betreft kunt u uw tweede vraag ook stellen. 

00:17:09 
Mevrouw Bernabela: Uit het rapport kan ik niet halen of er gekeken is of de vestiging van 

alle disciplines in een pand ook meerwaarde oplevert voor het ontwikkelen van 

vaardigheden. Klopt dat? En waarom is daar niet naar gekeken? Dan mijn laatste vraag: 

worden de lessen niet duur als de verbouwing doorgaat? Dat was het, voorzitter. 

00:17:34 
Voorzitter: Wie kan ik van de Rekenkamer het woord gegeven? 

00:17:37 
De heer Mossevelde: Ik wil deze vragen wel beantwoorden. Ik zal het in de volgorde doen 
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zoals je ze ook gesteld hebt. We hebben niet gekeken naar het aantal ZZP'ers dat vanuit de 

wijken ingehuurd wordt, onder andere voor de activiteiten die VRIJDAG in de buurt doet of 

op de scholen. We hebben bewust daar ook niet naar gekeken want we hebben geen 

onderzoek gedaan naar VRIJDAG zelf. We hebben met name gekeken in welke mate 

VRIJDAG de doelstellingen die de gemeente heeft ten aanzien van de amateurkunst weet te 

realiseren en gekeken naar de oorspronkelijke fusiedoelstellingen en in welke mate die 

gerealiseerd zijn. Vandaar dat dit buiten de scope van het onderzoek valt. Datzelfde geldt 

eigenlijk voor de twee andere vragen die zojuist gesteld zijn. We hebben niet gekeken naar 

wat de toekomst gaat betekenen als VRIJDAG in een pand komt en in welke mate er dan 

meer interactie zal kunnen ontstaan. De verwachting is wel, en dat hebben we wel in het 

onderzoek aangegeven, dat juist omdat er op verschillende locaties gewerkt werd, die 

interactie tussen de verschillende disciplines binnen VRIJDAG moeilijker te realiseren is. Dat 

kun je dus ook omkeren, die conclusie, dat we verwachten maar we hebben geen onderzoek 

naar gedaan. Of de lessen niet te duur worden, dat zal afhankelijk zijn van het toekomstige 

beleid wordt gevoerd wordt, ook ten aanzien van individuele lessen in relatie tot de andere 

doelstellingen die de gemeente ook beoogd met VRIJDAG. Dat is met name ook dat in de 

breedte, zowel in de wijken alsook in de scholen, eenieder kennis zou moeten kunnen 

maken met kunst en cultuur. 

00:19:29 
Voorzitter: Dank u wel. Zijn daarmee uw vragen beantwoord? 

00:19:32 

Mevrouw Bernabela: Ja. Bedankt, voorzitter. 

00:19:34 

Voorzitter: Dan kijk ik rond wie nog meer. Ik geef de SP, de heer De Waard, het woord. 

00:19:40 
De heer De Waard: Dank, voorzitter. Allereerst mijn dank aan de Rekenkamer voor dit 

rapport. Het is al een stuk inzichtelijker geworden hoe VRIJDAG is vergaan na de fusie. Erg 

goed om te lezen. In het rapport las ik dat niet alle doelstellingen van de fusie behaald zijn, 

omdat de doelstellingen aan de ene kant tegenstrijdig waren, van de andere kant ook 

veranderden. In het antwoord van het college stond dat dit eigenlijk niet zo is. Juist omdat 

die doelstellingen ook veranderden, dat het allemaal wel meevalt. Kunt u dat verschil 

duiden? 

00:20:22 
De heer Mossevelde: Uiteraard kan niet namens het college spreken, dus misschien kan 

dadelijk ook die vraag nog door de wethouder opgepakt worden. Je kunt er op verschillende 

manieren naar kijken. Volgens mij was de bestuurlijke reactie er met name op gericht dat in 

de loop van de tijd de doelstellingen verschoven zijn zonder dat dat heel expliciet is gemaakt 

en daar hebben wij met name nadruk op gelegd, op het expliciteren van veranderende 

doelstellingen in de loop van de tijd, waar het college aangeeft: we hebben in de tussentijd 

nieuw beleid en daarmee ook nieuwe doelstellingen. We hebben inderdaad niet 

teruggekeken van wat betekent dat dan voor de oudere doelstellingen die met fusies en 

meegegeven? Dit is even mijn interpretatie hoe ik zie dat dat daar een verschillende kijk op 

is, maar waarbij we naar mijn idee wel hetzelfde zeggen. 
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00:21:21 

Voorzitter: Dank u wel. Het lijkt me ook goed inderdaad om de vragen voor het college ook 

straks in het debat met het college te spreken. Was daarmee je vraag beantwoord? Dank. 

Dan geef ik de D66 het woord, de heer Lo-A-Njoe. 

00:21:40 
De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel. Ook van ons dank voor uw mooie rapport. Uitgebreid 

uitgewerkt. Heel goed. We kunnen ons in veel zaken vinden die we lezen in het rapport. 

Alleen als het gaat om de amateurverenigingen lezen we dat er eigenlijk een beperkte groep 

amateurverenigingen gesproken is door allerlei redenen. Corona heeft daar ook een rol in 

gespeeld. Mijn vraag is: wat is de betekenis van die kleine groep amateurverenigingen die 

gesproken is voor wat betreft de representativiteit voor die hele grote groep 

amateurkunstorganisaties? Hoe beoordeelt u dat? 

00:22:19 
De heer Mossevelde: Logische vraag. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de gemeenten buiten 

de stad om, die we ook geïnterviewd hebben. We kunnen niet zeggen dat de groep die wij 

gesproken hebben representatief is. Wat wij wel hebben gedaan is, we hebben bewust wel 

selecteert uit het totale bestand aan amateurverenigingen omdat we zoveel mogelijk 

diversiteit wilden hebben. Voordat je het weet heb je allemaal muziekverenigingen te 

pakken, want van die 170 amateurkunstverenigingen zijn er iets van 140 die met muziek te 

maken hebben. Dat wilden we dus per se ook voorkomen dat het alleen die kant opging en 

dat we ook andere spraken. Wat we er vooral uit hebben gehaald, is een bepaalde tendens 

die in de verschillende gesprekken, en voor een deel zijn de antwoorden ook digitaal 

verkregen via de mail, uit sprak. Die hebben we eigenlijk overgenomen. We zijn niet 

ingegaan op zeer individuele gevallen, waarvan wij dachten van nou, dit is iets heel 

specifieks voor deze vereniging. Dat kunnen we niet doortrekken in zijn algemeenheid naar 

alle andere verenigingen. 

00:23:35 

Voorzitter: Daarmee uw vraag beantwoord? Dan geef ik de heer Moerkerk van Stadspartij 

100% het woord. 

00:23:41 
De heer Moerkerk: Dank, voorzitter, en de Rekenkamer voor het verslag. Ik ben een beetje 

op zoek gegaan naar wat cijfers in de sfeer van er zijn in een jaar veel meer bezoekers en 

dan toch minder [onhoorbaar] die spelen en dan toch zie je niet helemaal de weerslag op 

financiën in een jaar dat er meer bezoekers zijn. Ik zoek naar bruggetje van waarom is 

bijvoorbeeld het bezoekersaantal in één keer de helft in 2018 vergeleken met '17? We 

hebben ook aan dat soort dingen aandacht besteed van waar zou dat dan door komen? Is 

iemand van marketing weggaan of juist gekomen? Hebben jullie dat in beeld? 

00:24:20 
De heer Mossevelde: Ik heb dat nu in ieder geval niet scherp in beeld, die cijfers die u net 

aanhaalt voor 2017 en 2018. Gedurende de hele periode die wij onderzocht hebben, hebben 

er wel af en toe stelselwijzigingen plaatsgevonden, dat er op een andere manier geteld 

werd. Niet altijd ging het om unieke bezoekers. Op een gegeven moment weer wel om 

unieke bezoekers bijvoorbeeld. Dat kan een verschil verklaren. Als je vijf keer daar komt, 
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word je in het ene geval één keer geteld en het andere geval vijf keer. In de periode daarna, 

maar dat is dan '20 en '21 zijn natuurlijk minder bezoekers ook geweest vanwege corona, 

dus die cijfers hebben we eigenlijk ook zo veel mogelijk maar weglaten omdat dat wel een 

heel vertekenend beeld gaat geven als je die afzet tegen andere cijfers. Dat was best wel 

lastig om daar exact de vinger achter te krijgen. Uiteraard hebben we het daar met VRIJDAG 

zelf ook over gehad, maar ik kan ze op dit ogenblik niet meer duiden dan dat in het rapport 

staan. 

00:25:38 
Voorzitter: Is uw vraag beantwoord? 

00:25:39 
De heer Moerkerk: Ja, dank, voorzitter. 

00:25:42 
Voorzitter: Mevrouw Gierkink van de PvdA. 

00:25:46 

Mevrouw Gierkink: Dank u wel, voorzitter. Ik had ook nog een vraag over veel aanbevelingen 

die gedaan worden. Daarbij wordt door VRIJDAG aangegeven dat ze sommige dingen al 

doen, bijvoorbeeld een klankbordgroep dat ze daar al mee bezig zijn. Jullie hebben natuurlijk 

een gesprek gehad met VRIJDAG ook naar aanleiding van het rapport. Ik vroeg me af 

waarom dit niet is meegenomen in het rapport, dat het hier niet echt in naar voren komt. 

00:26:13 

De heer Mossevelde: We hebben een bepaalde onderzoeksperiode waarin wij alle data 

verzameld hebben en die liep volgens mij ongeveer tot september vorig jaar. Daarna hebben 

wij ook geen contact meer met VRIJDAG gehad. We zijn bezig geweest met de rapportage, je 

hebt tijd nodig om de zaak af te stemmen, zowel met VRIJDAG als met de ambtenaren van 

de gemeente om de onjuistheden uit het rapport te halen. In die periode hebben wij geen 

nieuwe data meer toegevoegd. Op het moment dat VRIJDAG aangeeft: goh, we zijn al bezig 

met de klankbordgroep. Dan kan dat, maar we hebben het zelf niet onderzocht. We kunnen 

wel schijven "VRIJDAG zegt dat ze dat inmiddels heeft opgepakt", maar het viel vooral ook 

buiten de scope dat wij het onderzoek feitelijk hebben gedaan. 

00:27:16 
Voorzitter: Dank u wel. Is daarmee de vraag beantwoord? 

00:27:18 
Mevrouw Gierkink: Ja, dank u wel. 

00:27:19 
Voorzitter: Kijk ik nog even. Het CDA, de heer Van Jaarsveld. 

00:27:23 
De heer Van Jaarsveld: Dank u wel en dank voor uw werk. Ik had het over één passage een 

verduidelijkende vraag. Op een gegeven moment schrijft u dat muziekles bij VRIJDAG alleen 

betaalbaar is voor mensen met voldoende inkomen afgezien van de mogelijkheid voor 

minima om een beroep te doen op een steunfonds. Begrijp ik goed dat het nog steeds 

bereikbaar is voor alle inkomensgroepen, maar dat u constateert dat daar nu, in 

tegenstelling tot voorheen, een steunfonds voor nodig is of moet ik dat anders lezen? 
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00:27:50 

De heer Mossevelde: Het steunfonds was er in het verleden ook, maar het zou kunnen zijn 

dat daar nu een grotere groep een beroep zou moeten doen omdat naar de lesprijs per uur 

les of per half uur les gestegen is ten opzichte van het verleden, waardoor het voor groepen 

die lagere inkomens hebben veel lastiger zal zijn om dat te bekostigen. Wat er ook bij speelt, 

is de vraag: in hoeverre bereik je die groep ook, ondanks dat je als gemeente allerlei 

voorzieningen hebt om ze juist ondersteunen, om gebruik te maken van faciliteiten zoals 

VRIJDAG dat er ook aanbiedt? We hebben ook aanbevolen, ik weet niet eens of het nu 

expliciet nog in het rapport staat, maar we hebben het in ieder geval in één van de 

besprekingen ook wel aan de orde gehad, onder andere met de wethouder, dat goed zou 

zijn om daar ook meer bekendheid aan gegeven. VRIJDAG komt toch op scholen, waar ze dus 

hun doelgroep ook zien. Je zou bijvoorbeeld daar ook iets mee kunnen uitgeven ten behoeve 

van de ouders, zodat zij weten dat je gebruik kunt maken van die speciale regeling die er is. 

00:29:03 
De heer Van Jaarsveld: Als het mag een korte vervolgvraag. 

00:29:05 
Voorzitter: U mag een vervolgvraag stellen. 

00:29:06 
De heer Van Jaarsveld: Dank u wel. Heeft u sinds de ontwikkeling in de relatief hogere 

kosten van aantal minuten les ook een grotere groep mensen gezien die beroep hebben 

gedaan op zo een dergelijk fonds? 

00:29:22 
De heer Mossevelde: Daar hebben wij niet naar gekeken. Het is eigenlijk een soortgelijk 

antwoord wat ik op de eerste vraag heb aangegeven. Dat valt buiten de scope van ons 

onderzoek. Dat zou te veel gaan over de bedrijfsvoering. We hebben gekeken naar de 

effectiviteit van VRIJDAG in relatie tot de doelstellingen van de gemeente. 

00:29:48 
Voorzitter: Is daarmee uw vraag beantwoord? Dan kijk ik nog even rond of er nog vragen zijn 

voor de leden van de Rekenkamer. Volgens mij niet. Dan dank ik u beiden voor de toelichting 

en aanwezigheid. U blijft nog even gelukkig. Ongetwijfeld zullen er straks in het debat dat 

volgt nog vragen zijn. Dan gaan we over tot de wat uitgebreidere bespreking van het 

rapport, de reactie van het college en de aanbevelingen. Wie kan ik daarvoor het woord 

gegeven? Mevrouw Gierkink zwaait enthousiast. U mag het woord. 

00:30:27 

Mevrouw Gierkink: Dank u wel, voorzitter. 

00:30:28 
Voorzitter: Wacht even. Ik wilde even uw collega vragen om de microfoon uit te zetten. 

Helemaal goed. U krijgt nu helemaal het woord. 

00:30:35 
Mevrouw Gierkink: Dat is heel fijn. Bedankt. De PvdA wil dat iedereen mee kan doen aan 

kunst en cultuur. Het brengt mensen samen, het wakkert je creativiteit aan en het geeft je 

ook nieuwe inzichten. Als je zelf lekker aan de gang gaat, dan ontwikkel je je vaardigheden 

en ook je identiteit. Het draagt ook bij aan de sociale cohesie, aan het maatschappelijk debat 
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en op deze manier helpen kunst en cultuur ons om elkaar beter te begrijpen. VRIJDAG speelt 

hier een belangrijke rol in en het is dus goed om hier expliciet aandacht aan te besteden. 

Dank dus ook aan de Rekenkamer dat zij hier onderzoek naar gedaan hebben. Ik wil 

beginnen met het plaatsen van een kanttekening. Het viel ons, net als de provincie en zoals 

net ook mijn collega van D66 aangaf, dat het aantal geïnterviewden gemeenten en 

amateurverenigingen vrij beperkt is. Daardoor wordt het lastig om op deze punten 

generaliserende conclusies te trekken, hoewel dit natuurlijk niet afdoet aan de signalen die 

gegeven worden. Een conclusie die we wel duidelijk kunnen trekken, is dat de doelstellingen 

voor VRIJDAG niet helder, niet altijd met elkaar verenigbaar en niet goed meetbaar zijn. Wij 

als raad moet daarbij ook de hand in eigen boezem steken, want duidelijk is dat we hier niet 

altijd scherp genoeg zijn geweest. Het is dus hoog tijd om dit recht te zetten. Daarom wil de 

PvdA hier binnenkort op een ander moment met deze raad in debat over de doelstellingen 

van VRIJDAG, want we doen het onderwerp geen recht aan als we dat zo snel even hier gaan 

doen. Vandaar dat we voorstellen om een goede, fundamentele, inhoudelijke discussie te 

voeren om vast een voorschot te nemen op dit debat. Wij vinden het brengen van cultuur 

naar de wijken en dorpen en de toegankelijkheid van het meedoen aan kunst en cultuur van 

enorm belang, maar daar praten we dus later graag verder over. Ik wil nu nog twee 

specifieke punten inbrengen naar aanleiding van het rapport. Deze gaan over de contracten 

van de medewerkers en de cultuurcoaches. Ondanks dat sommige medewerkers een 

verrijking van hun werk ervaren door de nieuwe werkwijze ondervindt een deel een hogere 

werkdruk, minder contact tussen docenten en ze verliezen de zekerheid van een vaste 

aanstelling en de voordelen die daarbij horen. De PvdA pleit dan ook voor meer vaste 

contracten waar mogelijk. Hoe ziet het college de mogelijkheid om zoveel mogelijk mensen 

in vaste dienst te nemen? Dan de cultuurcoaches. Ze doen enorm belangrijk werk in de 

wijken door mensen en organisaties bij elkaar te brengen, maar ze hebben hier maar 

beperkte tijd voor. Wij willen meer inzetten op de cultuurcoaches en ik vraag me dan af hoe 

het college hier tegenover staat. Dan wil ik ten slotte zeggen dat we erg blij zijn dat VRIJDAG 

al zoveel van de punten in het rapport heeft opgepakt en ons vertrouwen in de toekomst 

van de organisatie uitspreken. We zijn erg tevreden met de rol die vrijdag speelt in de wijken 

en het onderwijs en we hopen binnenkort met de raad verder te kunnen praten over de 

doelstellingen die we VRIJDAG geven. Dank u wel. 

00:33:33 
Voorzitter: Dank u wel. Dan kijk ik rond. Volgens mij had mevrouw Bosma aangegeven een 

woordvoering te willen doen. 

00:33:42 

Mevrouw Bosma: Dank, voorzitter. Allereerst willen wij ook onze dank uitspreken aan de 

Rekenkamer. Onze fractie is blij dat er een onderzoek is uitgevoerd naar de visie en daarbij 

de voortgang van VRIJDAG. Uit het onderzoek spreken mooie resultaten en belangrijke 

aanbevelingen. Wat ons betreft een startschot voor beter beleid, dus dank daarvoor. Toen 

we vorige week op werkbezoek waren bij VRIJDAG werd ons gevraagd naar onze ervaringen 

met kunst. In het gesprek dat hierop volgde werd nogmaals duidelijk hoe belangrijk de 

eerste aanraking met kunst is. Het groep acht toneelstuk, middelbare schoollessen, 

familieleden die schilderen. Het zijn dingen die indruk op ons hebben gemaakt en door een 

kind of jongere vaak levenslang onthouden worden. De bevlogenheid en betrokkenheid van 
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docenten en coaches is cruciaal bij de eerste aanraking met kunst. Wij zijn blij om dit 

bewustzijn terug te zien bij VRIJDAG. VRIJDAG in de Buurt en de cultuurcoaches zijn 

prachtige voorbeelden van de verbindende rol van cultuur. Wij zijn ook groot voorstander 

van een stevige verankering van kunst in het onderwijs en het is goed om te lezen dat 

VRIJDAG een succesvol op inzet. Het enige nadeel dat wij hieraan zien is dat de opdrachten 

die VRIJDAG van scholen krijgt buiten de gemeentelijke subsidies vallen en dat scholen deze 

zelf moeten betalen. Wij hopen niet dat dit beleid ertoe leidt dat scholen buiten de boot 

vallen en geen beroep kunnen doen op het kunstonderwijs van VRIJDAG. We vragen ons dan 

ook af of er bij het college signalen bekend zijn van scholen die hier geen geld voor hebben 

en wel eventueel aanspraak op zouden willen maken. Dan één van een belangrijkste 

problemen die de Rekenkamer voorziet is het missen van centrale huisvesting voor VRIJDAG. 

Ondertussen wordt dit probleem opgelost, maar het stipt wat ons betreft wel een breder 

probleem van het gebrek aan ruimte voor kunst en ateliers in de binnenstad aan. Wat ons 

betreft bespreken we dit onderwerp binnenkort in de bredere context van kunst en ateliers 

in de binnenstad nog eens uitgebreid. Ook lezen we in het rapport dat amateurkunstenaars 

en de 170 amateurverenigingen nog steeds de route naar subsidies soms lastig kunnen 

vinden en bovendien verbinding missen. Het ontbreken van structurele bemiddeling tussen 

organisaties werd al in 2016 door de kunstraad als problematisch bestempeld. Dat ziet de 

Rekenkamer nu dus opnieuw. Wij vinden het jammer dat VRIJDAG tot dusver geen 

structurele band heeft kunnen opbouwen met de verenigingen. Amateurverenigingen 

ervaren geen ondersteuning van VRIJDAG en zien VRIJDAG als te weinig verbindend en 

weinig toegankelijk. We hebben dit probleem al eerder aangekaart en we zouden graag zien 

dat de gemeente dit probleem in kaart brengt en met oplossingen komt. Door corona 

hebben we aan de vereniging het zwaar en meer ondersteuning voor deze groep is 

wenselijk. Dat is ook wat ze zelf aangeven bij ons. Het moet niet zo zijn dat makers gelden 

mislopen om bureaucratische redenen of dat organisaties langs elkaar heen bewegen. We 

hopen dat de gemeente meer aandacht geeft aan de wensen en behoeften van 

amateurvereniging en dat zij op den duur meer verbinding voelen met VRIJDAG. Kortom, de 

aanbevelingen van de Rekenkamer bieden de gemeente mooie handvatten, nog veel meer 

dan ik hier heb kunnen aanstippen en we hopen van harte dat hier gehoor aan wordt 

gegeven. Tot zover. Dankjewel. 

00:37:01 
Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar rechts. Zijn dit vragen of woordvoering? Dan begin 

ik bij mevrouw Middelhuis. 

00:37:18 

Mevrouw Middelhuis: Bedankt, voorzitter. Allereerst willen we natuurlijk de Rekenkamer 

bedanken voor het kritische rapport. Dat stelt ons als raad in staat om onze controlerende 

functie zo goed mogelijk uit te voeren. Het is iets ook waarvan we kunnen leren, 

bijvoorbeeld hoe je zo een transitie nou goed aanpakt. Bovendien laat dat ook veel goede 

dingen zien in de bezigheden van VRIJDAG. We hebben het vooral over amateurkunst met 

dit rapport. Voor GroenLinks staat de ambitie voorop, dat iedereen moet kunnen deelnemen 

aan kunst en cultuur. Dat wil het college ook en VRIJDAG kan daar een essentiële rol in 

vervullen. Zo is het mooi om te zien hoe er gewerkt wordt met de cultuurcoaches om cultuur 

in de wijk te brengen en dat ook de bewoners hier enthousiast op reageren. GroenLinks kijkt 
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zeker positief naar die wijkgerichte benadering. Het college zegt veel aanbevelingen over te 

nemen. Ik lees in de brief dat veel aanbevelingen in de gesprekken die regelmatig met 

VRIJDAG worden gevoerd zullen worden meegenomen. Dat is verder weinig uitgewerkt in de 

brief. Zo ook bijvoorbeeld aanbeveling aan de raad om smarter te toetsen. Zo zegt de brief 

dat de manier waarop we het nu doen eigenlijk ook wel oké is. Daarom hopen we dat het 

college het gesprek aan blijft gaan met VRIJDAG en zijn we ook benieuwd naar de 

terugkoppeling uit deze gesprekken. Het college zegt hiernaast eigenlijk weinig over de 

aanbevelingen die specifiek aan VRIJDAG worden meegegeven, bijvoorbeeld het stoppen 

met individuele muziekcursussen en talentenontwikkeling. Dit roept bij mijn fractie de vraag 

op of die talenten er dan nog wel boven komen drijven. Via de markt zijn individuele lessen 

natuurlijk een stuk duurder en dan heb je weer een extra drempel. Daarom mijn vraag aan 

het college: wat vindt het college van die aanbevelingen aan VRIJDAG zelf? 

00:39:00 
Voorzitter: Mevrouw Middelhuis heeft een vraag van de heer Lo-A-Njoe. 

00:39:05 
De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel, voorzitter. Ik ben wat verbaasd dat ik GroenLinks hoor 

zeggen dat de lessen in de markt duurder zouden zijn, want ik lees het tegenovergestelde in 

het rapport. Namelijk dat het steeds moeilijker is om met de professionele aanbieders in de 

markt te concurreren omdat de prijs bij VRIJDAG hoger liggen en de lessen korter zijn. Heb ik 

dat goed gelezen? 

00:39:25 
Voorzitter: Mevrouw Middelhuis. 

00:39:28 
Mevrouw Middelhuis: Dat is een goede vraag. Hoe ik het zelf had begrepen was wel dat er 

problemen zijn met in ieder geval de verdere talentontwikkeling dus bij VRIJDAG begin je 

dan en voor verdere ontwikkeling moet uiteindelijk wel de markt op. Dat is gewoon wat 

prijziger en daarom een beetje de vraag ook aan het college: wat vindt het college daarvan? 

Komt dat talent er nog wel boven drijven? Moet dat anders? Is het prima dat zo gebeurt? 

00:39:59 
Voorzitter: Is daarmee de vraag beantwoord? 

00:40:01 
De heer Lo-A-Njoe: De vraag is beantwoord, maar er staat toch echt in het rapport dat het 

buiten VRIJDAG goedkoper is om lessen te volgen, maar goed, dat is geen vraag. 

00:40:13 
Voorzitter: Ik geef mevrouw Middelhuis het woord weer. 

00:40:18 
Mevrouw Middelhuis: Tot slot, het lijkt ons goed dat VRIJDAG actief aan de gang gaat met 

haar rol ten opzichte van het amateurveld dus de verenigingen en organisaties die zich 

daarmee bezighouden. Wij wensen VRIJDAG ook heel veel succes in de komende periode en 

hopen dat corona niet te veel roet in het eten gooit en de plannen voor een nieuwe centrale 

plek naast het forum om de amateurkunst te blijven stimuleren kan wat ons betreft niet snel 

genoeg worden gerealiseerd. Dankjewel. 
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00:40:46 

Voorzitter: Dank u wel. Zijn dit vragen? De heer Moerkerk heeft nu de beurt. U mag het 

woord. 

00:40:56 

De heer Moerkerk: Dank u, voorzitter. Laat ik vooropstellen dat we willen dat het VRIJDAG 

goed gaat en dat VRIJDAG ook goed haar werk kan doen, dus een belangrijke voorziening is. 

Maar nu het volgende: ik las het rapport en ik werd echt af en toe heel chagrijnig en af en 

toe dacht ik: hier moet er met gestrekt been in. Ik lees er dingen in, als je dat in een bedrijf 

zou doen, word je naar huis gestuurd na een paar jaar, misschien wel eerder. Jaarrekeningen 

die niet kloppen, met subsidiegelden de concurrentie niet aankunnen, tekorten, nog na vijf á 

zes jaar frictie tekorten wegens een fusie moeten wegpoetsen, met allerlei tekorten van 

dien. Dat duurt lang, lang, lang. Ik lees letterlijker ergens "geen verslag bekend bij 

gemeente", die klant zijn, die je zou moeten kennen, die je niet goed kennen. Nou, allemaal 

van dit soort zure dingen. Ik kan even doorgaan. Ik zie ook dat het in wijken beter gaat en 

dat scholen geholpen worden, dus ik kan ook het bedrijfseconomische petje even afzetten 

en het sociale meer bekijken. Dan zie ik dus wel dat er goede resultaten zijn. Het is hier ook 

al gezegd, we laten VRIJDAG wel een beetje aan hun lot over. Ik lees ook ergens letterlijk in 

de tekst dat de portefeuillehouder sinds de fusie nooit meer rechtstreeks met de directie 

gepraat heeft van VRIJDAG. Dus ondanks allerlei problemen, tekorten, jaarrekeningen 

afgekeurd heeft het college het eigenlijk ook gewoon laten gebeuren, of in ieder geval niet 

gezegd: "Ik wil eens even VRIJDAG hier voor mijn bureautje hebben, want wat gaan we 

doen?" En wij als raad dus ook niet dus we laten VRIJDAG ook heel erg spartelen. Dat maakt 

mij wat milder. Waar ik eigenlijk wil eindigen, is dat ik in het verslag las, een goed verslag, 

dat er ook een goed gesprek is geweest en dat het volgens mij nu ook zo is dat iedereen wel 

gewoon wakker is. Dat is volgens mij de bedoeling. Er moet gewerkt worden, de boel moet 

aan de bak, het management moet hard aan de bak om de boel recht te trekken en 

helemaal omdat er nu een grote verhuizing aan zit te komen, wat ons veel gaat kosten, het 

gaat dat veel complicaties opleveren, andere zalen, andere aantallen. Ik zie het als een heel 

groot rooksignaal, dat er veel moet gebeuren. Ik geef uiteindelijk het voordeel van de twijfel 

wel aan dat VRIJDAG hiermee verder moet, maar we moeten erg opletten wat er gaat 

gebeuren de komende jaren. Dat is mijn tekst. 

00:43:30 
Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even naar D66. De heer Lo-A-Njoe wilde u een vraag stellen. U 

krijgt het woord. 

00:43:38 

De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde u zeggen op basis van het rapport dat 

het college nooit meer gesproken zou hebben met VRIJDAG. Heeft u dat ook technisch 

nagevraagd? 

00:43:47 
De heer Moerkerk: Het staat op pagina 35. 

00:43:48 
De heer Lo-A-Njoe: Ja, maar mijn vraag is: heeft u dit ook technisch even nagevraagd? 
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00:43:52 

De heer Moerkerk: Nee, maar ik ga ervan uit dat de Rekenkamer niet onzin geschreven 

heeft. Ik ga ervan uit dat dat klopt. Er staat letterlijk: "Portefeuillehouder geen contact sinds 

fusie." Ik hoef toch niet het werk van de Rekenkamer opnieuw te doen? 

00:44:07 
Voorzitter: Is daarmee uw vraag beantwoord? 

00:44:10 
De heer Lo-A-Njoe: Mijn vraag is beantwoord. Dank u wel. 

00:44:12 
Voorzitter: Oké. Volgens mij wilde u ook het woord voeren. Bij deze krijgt het woord. 

00:44:19 

De heer Lo-A-Njoe: Dank u wel. Nogmaals dank aan de Rekenkamer voor het rapport. De 

opmerkingen van de Rekenkamer over de rol die de raad heeft gespeeld sinds de fusie 

hebben we goed gehoord. Mijn collega van GroenLinks heeft daar ook al wat over gezegd en 

nemen wij ter harte. Bij dit soort transitietrajecten moet er beter gemonitord worden. Ook 

door de raad, haar controlerende rol daar vervullen en de doelen dienen eenduidig te zijn. 

De transitie was echter hard nodig, want de afgelopen vijftien jaar is er heel veel veranderd 

in de wereld van kunst en cultuur. Het resultaat van die verandering is dat Groningen een 

enorm breed en gevarieerd aanbod kent van lessen, workshops cursussen. Nou weet ik dat 

het rekenkamerrapport over VRIJDAG gaat, maar om te beoordelen wat VRIJDAG doen, 

moeten we naar het hele ecosysteem kijken van aanbieders van kunst en cultuur. Die lessen, 

workshops en cursussen worden verzorgd door een ontzettend brede waaier van zeer 

professionele muziek- en kunstdocenten die zelfstandig, en dus ook goedkoop, en soms ook 

gezamenlijk een breed aanbod van zorg op het gebied van muziek, theater en beeldende 

kunst. Groningen is daar ten opzichte van andere steden relatief uniek in. Waar andere 

steden hun amateurkunstencentra wegbezuinigde, hield Groningen met deze fusie samen 

met zelfstandige aanbieders eigenlijk dat hele ecosysteem van amateurkunst en cultuur in 

de lucht. Daar mogen we best wel trots op zijn. VRIJDAG is als amateurkunstencentrum in 

opdracht van deze raad zich sterker gaan richten op de collectieve participatie doelstellingen 

en educatie doelstellingen. Vooral gericht, en daar zijn we heel blij mee, op die mensen in 

onze gemeente voor wie kunst en cultuur van huis uit wellicht niet zo vanzelfsprekend is. 

Dat lijkt ons een belangrijke, maatschappelijke doelstelling die wij graag onderstrepen. Wij 

zien ook dat VRIJDAG daarin ook aan haar huidige kernopdracht voldoet. Het gebrek aan 

centrale huisvesting bemoeilijkt volgens de Rekenkamer het realiseren van de gewenste 

cross-overs tussen disciplines. Wat dat betreft heel goed dat de nieuwbouw aanstaande is. 

Wat ons betreft komt die gewoon. Heel belangrijk voor de kunst en cultuur in de stad. Voor 

wat betreft de rol van VRIJDAG voor amateurkunstorganisaties vinden we het goed om te 

lezen dat VRIJDAG op dit moment vraag en behoefte gerichte gesprekken voert met de 

amateurkunstorganisaties en we vinden de rol die VRIJDAG speelt in de ontwikkeling en 

verdere uitrol van het cultuurloket en in het bijzonder de cultuur centrale veelbelovend. We 

hebben daar even gekeken. Het ziet er goed uit, er zit al heel veel op en we hebben er hoge 

verwachtingen van. De Rekenkamer merkt op dat er wat gaten lijken te vallen in het 

gespecialiseerde, traditionele, individuele muziekonderwijs, maar dat bevreemdt ons 

enigszins. Het was immers de raad zelf die de opdracht gaf ten tijde van de fusie om niet 
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langer volledig te focussen op die individuele talentenontwikkeling, aangezien dat al volop 

wordt opgepakt door allerlei aanbieders en vooropleidingen. Dat vonden we wat vreemd. 

Nogmaals, die professionele docenten/zelfstandigen doen dat op een hele mooie, 

toegankelijke wijze. VRIJDAG doet dus wat ons betreft precies wat de raad aan haar heeft 

gevraagd. 

00:47:24 
Voorzitter: U heeft een vraag van de heer Moerkerk. 

00:47:28 
De heer Moerkerk: Dank u, voorzitter. Het is inderdaad bijzonder dat de gemeente 

Groningen zelf deze voorziening in de lucht houdt, maar zou er niet een bruggetje te maken 

zijn tussen dat de markt het eigenlijk goedkoper lijkt te kunnen doen voor een groot deel? 

Het is eigenlijk uw vraag die u net stelde aan mijn collega naast mij. 

00:47:44 
De heer Lo-A-Njoe: En wat is precies uw vraag? 

00:47:45 
De heer Moerkerk: Door het zelf te doen, is het misschien duurder dan de markt het zou 

kunnen doen. [Onhoorbaar] 

00:47:52 
De heer Lo-A-Njoe: Wat ik lees, en ook daarin vertrouw ik net als u op het 

rekenkamerrapport, dat de lessen van VRIJDAG duurder zijn dan de aanbieders van de 

zelfstandigen dus daaruit haal ik eigenlijk dat het ecosysteem hartstikke goed werkt en dat 

VRIJDAG dus die andere rol, namelijk zich met name richten op die mensen voor wie het 

aanbod en het vinden van kunst en cultuur niet zo vanzelfsprekend is, zeker ook jongeren, 

maar ook minima, dat ze zich beter daarop kunnen richten. Wat we ook in het werkbezoek 

hebben gezien, is dat als mensen verder willen, getalenteerd zijn, misschien wel door 

kunnen naar het conservatorium of naar gespecialiseerde aanbieders, dan worden ze ook 

door het rijke netwerk van VRIJDAG goed doorverwezen. Wij denken echt dat de hele 

constellatie zoals die nu is goed werkt. 

00:48:41 
Voorzitter: Volgens mij wilt u nog een vervolgvraag stellen. 

00:48:43 
De heer Moerkerk: Ik vind het heel mooi antwoord, maar ik begrijp het niet. We geven ruim 

3 miljoen euro subsidie en de lessen zijn duurder dan dat de markt ze ook geeft. Daarvoor 

zoek ik naar een antwoord. 

00:48:59 
De heer Lo-A-Njoe: Dat klopt, want die subsidie geven we meer en meer. Niet om individuele 

talent gerichte lessen te gegeven, maar die geven we om mensen te introduceren in de 

wereld van kunst en cultuur op een manier die past bij de behoeften van de huidige 

kinderen, volwassenen. Er staat ook het een en ander in over andere didactiek, een andere 

pedagogiek die niet instrument georiënteerd is, maar die veel meer behoefte georiënteerd 

is. Wij vragen wat anders aan VRIJDAG dan het verzorgen van individuele talent gerichte 

lessen. Misschien moeten ze dat ook niet zoveel meer doen, maar dat doen ze dus ook veel 
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minder. Datgene wat ze nu aan het doen zijn, aan het opbouwen zijn, dat past bij de 

opdracht. Wat ons betreft is dat de subsidie meer dan waard. Ik ga toch even terug naar 

mijn woordvoering anders ben ik door mijn tijd heen. 

00:49:40 
Voorzitter: Dat is heel goed. Wil de heer Moerkerk zijn microfoon uitdoen? 

00:49:48 
De heer Lo-A-Njoe: Voor de helderheid: we denken te lezen in het rapport dat de 

Rekenkamer ook vindt dat VRIJDAG meer zou moeten gaan concurreren met de markt en 

meer ondernemerschap zou moeten vertonen dan ze nu al doen. Wij vragen ons wel af of 

dat verstandig is, want VRIJDAG heeft een andere taak, zoals ik net al zei, namelijk een 

[crosstalk] 

00:50:06 
Voorzitter: U heeft toch nog een vraag tussendoor van mevrouw Bosma van Partij voor de 

Dieren. 

00:50:10 
Mevrouw Bosma: Dankjewel. De heer Lo-A-Njoe zegt dat zelfstandigen goedkoper werken, 

de zelfstandige muziekdocenten. Ziet u ook nadelen van het werken met veel ZZP'ers bij 

VRIJDAG? 

00:50:23 

De heer Lo-A-Njoe: Het zijn niet per se ZZP'ers in eerste instantie. Het is ook niet zo dat ik 

stel dat ze goedkoper zijn, dat stelt de Rekenkamer. Die geeft dat aan, dus dat volg ik daar 

gewoon maar even in. Ik heb trouwens ook wat research gedaan, gekeken waar zitten ze, 

wat zijn de prijzen? Dat vond ik best goed om te zien we dat ook in de noordelijke en 

oostelijke stadswijken een rijk aanbod hebben wat toegankelijk is, en voor wie het niet 

toegankelijk is, hebben we een heel uitgebreid pakket aan allerlei ondersteunende financiële 

maatregelen, waardoor het aanbod voor iedereen toegankelijk is. Heel belangrijk. 

00:50:54 

Mevrouw Bosma: Misschien niet helemaal antwoord op mijn vraag, maar ziet u er ook 

nadelen aan en misschien voordelen aan het meer vast in dienst nemen van de docenten, 

zoals mijn collega van de Partij van de Arbeid zei? 

00:51:06 
De heer Lo-A-Njoe: U en uw collega van de Partij van de Arbeid zijn heel erg gefocust op 

vaste contracten zoals het vroeger was. Wij omarmen ondernemerschap, mensen die zelf 

doen waarvoor ze passie hebben en dat een mooie, culturele, ondernemende manier doen 

en op een manier die werkt. Wij zien geen nadelen daarin. Wij waarderen de professionals 

in Groningen die kunst en cultuur aanbieden inmiddels lessen en workshops. Goed, ik ga 

afsluiten. Er is nog één punt wat van belang is. Er liggen enorme kansen. De gemeente heeft 

de aanvraag gedaan voor de rijke schooldag. Wij hebben hier de verlengde schooldag voor 

zes uurtjes per week, dat is een mooie tussenstap maar waar wij echt kansen zien voor 

VRIJDAG en andere professionele aanbieders van cultuur is dagelijks kunst en cultuur, net als 

[onhoorbaar] en andere zaken die deel uitmaken van die rijke schooldag voor die kinderen 

die aan zo'n school deelnemen. We vragen het college ook om zorg te dragen dat VRIJDAG 

en andere culturele en kunst aanbieders eigenlijk nu al, zo vroeg mogelijk, worden 
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betrokken bij de vormgeving van die rijke schooldag want wij hebben er vertrouwen in en 

gaan ervan uit dat die middelen ons ook toegekend worden, zeker aan het onderwijsstad als 

Groningen. Dank u wel. 

00:52:24 
Voorzitter: Dank u wel. Dan het woord aan mevrouw Goodijk van Student en Stad. 

00:52:30 
Mevrouw Goodijk: Dankjewel, voorzitter. Allereerst wil ook ik de Rekenkamer hartelijk 

bedanken voor het onderzoek dat verricht is. Er komen belangrijke aanbevelingen naar 

voren en het houdt ons wel even een spiegel voor en zet het we ons weer even op scherp. 

Blijkbaar vervult het ook in een bepaalde behoefte, omdat soms zowel de gemeente als 

VRIJDAG even de doelstellingen uit het ogen leek verloren. Daarom vindt mijn fractie ook 

dat er terechte kritiek in het rapport staat over de monitoring en ook de sturing vanuit de 

gemeente. De doelstellingen en later ook de bijgestelde doelen waren niet altijd concreet 

genoeg en ook niet goed meetbaar. Ook het gebrek aan het toetsingskader weerhoudt ons 

van het bewijzen van de gewenste maatschappelijke effecten. We hopen dat een dergelijk 

goed transitieplan in de toekomst wel aanwezig zal zijn bij vergelijkbare projecten. Hopelijk 

gaan er gesprekken gevoerd worden om samen duidelijk maatschappelijke doelen te stellen 

en ervoor te zorgen dat ook deze doelen tijdig worden geëvalueerd. Mijn fractie vraagt zich 

af waarom we nu zo laat pas concreet evalueren welke doelen met de fusies zijn behaald en 

daarvoor moeten we als raad en college echt naar onszelf kijken. Daarom vraag ik mijn 

fractie zich ook af of we met VRIJDAG meer stappen hadden kunnen zetten in de realisatie 

als wij een dergelijke evaluatie eerder hadden gedaan. Het is zonde om te zien dat VRIJDAG 

soms naar de achtergrond leek te verdwijnen bij de gemeente, zoals de rekenkamer 

constateert. Al helemaal als we zien welke belangrijke maatschappelijke rol VRIJDAG speelt. 

Uit ervaring weet ik dat ook veel studenten gebruik maken van betaalbare studioruimte 

bijvoorbeeld om samen muziek te maken. Hoe mooi is dat? Wij hopen dat de nieuwe 

gezamenlijke locatie straks nog verder zal bijdragen aan het verbreden van deze 

maatschappelijke rol. Tevens hoopt mijn fractie dat, zoals ook mijn collega mevrouw Bosma 

al benoemde, een meer verbindende rol vervuld worden door VRIJDAG, voor ook de 

amateurverenigingen. Daarom ook een groot compliment aan VRIJDAG, want ondanks het 

gebrek aan sturing zo nu en dan hebben ze mooi vorm weten te gegeven aan de fusie en zijn 

er ook heel veel doelen wel behaald. Zoals ook mijn collega van D66 al benoemde, VRIJDAG 

complimenteert de markt goed door juist in te zetten op een laagdrempelige kennismaking 

met kunst en cultuur in plaats van de specialistische talentenontwikkeling die er tevens in de 

markt is. Student en Stad ziet ook nog steeds heel veel kansen. Zo zou het waardevol zijn als 

VRIJDAG naast het basis- en voortgezet onderwijs ook actief zou worden op bijvoorbeeld 

mbo-niveau in bijvoorbeeld muziekeducatie want ook hier zit onder andere een doelgroep 

die niet altijd van huis uit in aanraking komt met kunst en cultuur. Dit zou dus een 

waardevolle toevoeging kunnen zijn. 

00:55:28 
Voorzitter: U heeft een vraag van de SP van de heer De Waard. 

00:55:33 
De heer De Waard: Dank, voorzitter. Sinds volgens mij een paar jaar zijn mensen die een 
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mbo-opleiding doen officieel studenten. Zou het dan niet beter zijn als zij meer 

terechtkunnen bij studentenverenigingen die dingen doen met cultuur? 

00:55:54 
Mevrouw Goodijk: Voor mijn idee kan dat al, maar dat is juist het punt. Het is niet 

vanzelfsprekend. Mensen in het hoger onderwijs vinden zelf makkelijker de weg naar kunst 

en cultuur dan een mensen in het lager onderwijs. Waarom is dat zo? Ik weet het niet, durf 

ik niet aan te wijzen, maar dat is zonde en dat is juist waar VRIJDAG een hele mooie 

maatschappelijke rol zo kunnen vervullen, omdat ze juist die laagdrempelige kennismaking 

met kunst en cultuur willen faciliteren. Vandaar mijn opmerking dat hier ook het mbo een 

mooie toevoeging zou kunnen zijn. Daarmee kom ik ook aan het einde van mijn 

woordvoeding. Dank u wel. 

00:56:36 

Voorzitter: Ik kijk heel even naar de heer De Waard. Volgens mij was u daarmee uw vraag 

beantwoord. Ik zie het nu echt non-verbaal. Mevrouw Jakobs heeft nog een vraag voor u. 

00:56:47 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een verduidelijkende vraag 

voor u en dat is: wat bedoelt u onder onderwijs aan het mbo? Bedoelt u met de 

bekendmaking van VRIJDAG, de rol van VRIJDAG bij het mbo, denkt u dan echt aan het 

geven van lessen of denkt u dan gewoon voorlichting gegeven dus het 

marketing/promotieverhaal van VRIJDAG? Of vindt u dat er muziek- of cultuurlessen 

gegeven moet worden structureel? Mijn fractie denkt eigenlijk dat daar de 

onderwijsinstellingen zelf verantwoordelijk voor is, terwijl het marketingverhaal van 

VRIJDAG voor ons wat anders is. Ik vroeg mij af, u zei dat studenten, zoals u weet, veel 

gebruik maken van de locaties om een oefenruimtes zijn. Zijn dat ook, dat weet ik gewoon 

niet, de locaties van VRIJDAG of van diverse aanbieders? 

00:57:42 
Mevrouw Goodijk: Dankjewel voor uw vragen. Ik begin even met de tweede vraag, want dat 

is heel kort. Voor zover ik weet binnen mijn kringen wordt er inderdaad gebruik gemaakt van 

locaties van VRIJDAG. Dan het eerste: daar heb ik natuurlijk niet een heel plan voor bedacht 

hoe VRIJDAG actief zou kunnen worden op bijvoorbeeld het middelbaar beroepsonderwijs. 

Ik denk wel dat juist VRIJDAG daar een faciliterende rol in zou kunnen hebben, omdat zij de 

kennis en kunde in huis hebben. Het is natuurlijk afhankelijk van de vragen die er eventueel 

vanuit het middelbaar beroepsonderwijs zou zijn. Inderdaad moeten zijzelf daarin ook actie 

ondernemen en dat initiëren, maar daar zou VRIJDAG wellicht een faciliterende rol in 

kunnen spelen. 

00:58:31 
Voorzitter: Daarmee uw vraag beantwoord, zie ik. Dan heeft de heer Lo-A-Njoe nog een 

vraag aan u. 

00:58:37 
De heer Lo-A-Njoe: Veel studenten van de RUG en de Hanze gebruiken ruimtes van de Usva 

zoals u weet. Zou het niet een goed idee zijn als de Usva ook toegankelijk gemaakt zou 

worden voor mbo studenten? 
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00:58:50 

Mevrouw Goodijk: Ja, uiteraard. 100 procent mee eens. Mbo studenten zijn ook studenten, 

dus het is juist heel belangrijk om ook Alfa en Noorderpoort daarbij te betrekken, dus zeker. 

00:59:03 

Voorzitter: Oké. Dank u wel. Ik kijk even rond. Dat waren in ieder geval de vraag aan u. Dan 

kijk ik even verder wie nog het woord wil voeren. Mevrouw Bernabela van de Partij voor het 

Noorden. 

00:59:16 
Mevrouw Bernabela: Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd door andere fracties en ik 

ben ook blij met het rapport wat er ligt. Bedankt daarvoor. De kennismaking met kunst en 

cultuur erg belangrijk in de ontwikkeling van een kind en ook op latere leeftijd blijft het 

beoefenen van kunst en cultuur een essentieel onderdeel voor het actief houden van de 

hersenen. VRIJDAG speelt hierin een belangrijke rol, onder andere met VRIJDAG in de Buurt, 

de cultuurcoaches. Amateur [onhoorbaar] maken in buurten waar dat niet vanzelfsprekend 

is dat met kunst en cultuur beoefent. De vraag blijft wel of er met de activiteiten die 

VRIJDAG in de Buurt organiseert de juiste doelgroepen bereikt worden. Zijn niet de mensen 

die de weg al naar kunst en cultuur wisten te vinden? Is VRIJDAG niet een concurrent voor 

het lokale aanbod op het gebied van kunst en cultuur? De KultuurCentrale zou een rol 

kunnen spelen in het lokale verenigingsleven, maar wordt nu helaas te weinig gebruikt, 

evenals inhuren voor ZZP'ers in lokale wijken. Wordt er dan wel gekeken naar de lokale 

kunstenaars die actief zijn? Dit zou het aanbod verbreden in de wijken. Daarnaast vindt de 

Partij voor het Noorden van belang dat VRIJDAG genoeg activerend optreedt voor kinderen 

en volwassenen die zich verder willen ontwikkelen op het gebied van muziek. Verwijst 

VRIJDAG ook door als talent ontstaat dat beter bij een andere aanbieder ontwikkelt kan 

worden? Het is ons niet altijd even duidelijk wat de rol van VRIJDAG is en dat lijkt ze zelf ook 

niet altijd te weten. We zijn wel van mening dat een gezamenlijke huisvesting meerwaarde 

kan opleveren voor doorstroom naar andere disciplines mits de cursussen daardoor niet 

duurder worden. Wat ons betreft zou VRIJDAG als aanjager in de wijken moeten fungeren 

en zelf voor een goed aanbod in cursussen en workshops moeten zorgen met een vaste 

groep docenten. Kunst en cultuur moet voor iedereen bereikbaar blijven en ook in de 

toekomst. Dat was het, voorzitter. 

01:01:26 

Voorzitter: Dank u wel. Is er nog iemand die het woord wil voeren? De heer Van Jaarsveld 

van het CDA. 

01:01:34 
De heer Van Jaarsveld: Dank u wel omdat er veel al is gezegd en om [onhoorbaar] een korte 

woordvoering. Het is na het lezen van een rekenkamerrapport altijd makkelijk om dingen te 

zien die niet goed gaan waardoor ik ook bij het aanvankelijk schrijven van een wat 

uitgebreidere inbreng ik dacht: ik vergeet lof te uiten voor het geweldige werk dat u ook 

doet. Daarvoor complimenten. Mijn fractie heeft twee pregnante zorgen na het lezen van dit 

rapport en daar refereerde ik kort al aan toen ik vragen stelde aan de Rekenkamer. Het 

belangrijkste is de bereikbaarheid voor het aanbod voor minima. Wat daarover geschreven 

werd, baart mij wel zorgen. Ik zou het college willen vragen om die zorgen weg te nemen en 

duidelijk aan te gegeven dat het voor elke Groninger zal bereikbaar blijven. Het tweede punt 
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waar wij ons ook zorgen over maken, is eigenlijk goed [onhoorbaar] door de Partij van de 

Arbeid. Ik meen ook in een interruptie door mijn rechter buurvrouw, de vele ZZP-contracten 

en de binding die daardoor ook wat zou verdwijnen tussen docenten en leerlingen. Als daar 

ook kort op wordt ingegaan hoe we dat moeten duiden, dan word ik ook erg blij. Dank u wel. 

01:02:50 
Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk naar de rechterkant, daar zie ik geen enthousiaste reacties 

voor een woordvoering. De SP, de heer De Waard. 

01:03:02 
De heer De Waard: Als is toch iemand moet, dan moet dat maar. Nogmaals mijn waardering 

voor de Rekenkamer voor dit zeer nuttige rapport. De aanbevelingen erin vond ik erg goed. 

Het is ook goed om te lezen dat het college veel ervan al overneemt of al mee bezig is samen 

met VRIJDAG dus ook daarvan mijn waardering. Ik heb nog een paar specifieke punten waar 

ik graag wat aandacht aan zou willen besteden. Dat hele fusieproces vond ik toch bijzonder 

om te lezen. Het is ook makkelijk om te zeggen waar het allemaal fout ging achteraf gezien. 

Het is toch wel bijzonder dat we met elkaar strijdige doelen gegeven hebben aan een 

organisatie die wel nog in de kinderschoenen stond. Met name het streven naar 

verminderde afhankelijkheid van subsidies en meer inzet op cultureel ondernemerschap lijkt 

de SP strijdig met het doel om kunst en cultuur te verbreden en voor meer mensen 

toegankelijk te maken. Hier moeten we scherpere keuzes maken en duidelijkheid in 

scheppen. Verder is het duidelijk dat de taken van VRIJDAG aan het veranderen zijn. Ze 

zetten meer in op het breed aanbieden van cultuur in de wijk. Dat is een enorm goede 

ontwikkeling. Samen bezig zijn met cultuur en kunst zorgt voor meer sociale contacten in de 

buurt en zo kunnen buurtbewoners beter met elkaar samenleven. Het werk wat VRIJDAG 

daarom verricht in de wijk is een enorme verrijking en de cultuurcoaches lijkt een goede 

schakel tussen VRIJDAG en de buurtbewoners. In het rapport staat dat die cultuurcoaches 

veel tijd kwijt zijn aan administratief werk en dat is behoorlijk zonde. Mijn vraag is: zijn er 

mogelijkheden om dit te verminderen? Zou de gemeente daarin kunnen steunen of meer 

vanuit VRIJDAG of beide? Het maakt mij op zich niet heel veel uit. Het is in ieder geval 

belangrijk dat die cultuurcoaches meer mogelijkheden krijgen om actief zijn in de wijk als zij 

daarnaar vragen en daar mogelijkheden voorzien. 

01:05:10 
Voorzitter: U heeft een vraag van mevrouw Jakobs van de VVD. 

01:05:14 
Mevrouw Jacobs-Setz: U triggert mij even over de administratieve rompslomp die de 

cultuurcoaches hebben. Dat lijkt me heel vervelend, de administratieve rompslomp. Eén van 

de dingen die wij natuurlijk ook heel belangrijk vinden, is dat we monitoren en dat we weten 

wat iemand doet. Op het moment dat we zeggen: "Cultuurcoaches, hou je bezig met het 

verspreiden van cultuur", dan zie ik zomaar aankomen dat wij over drie jaar zeggen: "We 

hebben geen inzicht in wat de cultuurcoaches doen", en dat we dan vinden dat we tegen 

VRIJDAG: "Tuig een verantwoordingstraject op." Hoe kijkt u daartegenaan? 

01:05:48 
De heer De Waard: Ik zei niet per se dat er minder gemonitord moet worden. Ik denk dat 

vooral de vraag is: hoe doen we dat en door wie laten we dat gebeuren? De cultuurcoaches 
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zijn in dienst bij VRIJDAG. Het lijkt mij dat vanuit daar meer ondersteuning kan zijn. In ieder 

geval stond in het rapport dat die coaches relatief veel tijd kwijt zijn aan die administratie. 

Het lijkt me toch dat daar moeten wel mogelijkheden moeten zijn, dat dat anders kan of 

vanuit de gemeente kan daar steun voor zijn, of vanuit VRIJDAG. Daar moeten 

mogelijkheden voor zijn. Helemaal goed. De omslag naar meer cultuur in de breedte en 

minder lessen voor jongeren en volwassenen om zich te specialiseren in bijvoorbeeld een 

muziekinstrument roept ook vragen op hier. Uit het rapport blijkt dat het aanbod daarvoor 

meer vanuit de markt moet komen. Daarbij vraagt de SP zich af of hiermee muziekonderwijs 

wel bereikbaar blijft. Het is namelijk belangrijk dat muzieklessen toegankelijk blijft voor allen 

die zich daarin willen ontwikkelen. Kan de markt hier wel in voldoen? Verder viel het op dat 

VRIJDAG veel gebruik maakt van ZZP'ers. Deze mensen hebben een onzeker bestaan. Zeker 

de afgelopen coronaperiode hebben we gezien wat voor gevolgen dat kan hebben. Juist in 

de cultuursector is dit een veel voorkomend probleem. De SP-fractie zou graag zien dat er 

meer medewerkers van VRIJDAG in vaste dienst komen. In niet alle gevallen zal dit mogelijk 

zijn, maar als gemeente hebben de taak om onze inwoners een zeker bestaan te bieden. Ook 

organisaties als VRIJDAG zouden we op aan moeten sturen naar meer vaste aanstellingen. Ik 

ben benieuwd hoe de wethouder kijkt naar deze vragen. 

01:07:34 
Voorzitter: Dank u wel. De heer Ram van de PVV geef ik nu het woord. 

01:07:48 
De heer Ram: Dank u wel, voorzitter. Er is al veel gezegd. Ik wil me in eerste instantie 

aansluiten bij de woorden van de Stadspartij 100% Groningen en de woorden die 

uitgesproken zijn door Student en Stad. Veel van wat ze hebben verteld herken ik mij in. Ik 

wil toch nog een paar vragen stellen aan de wethouder, vooral over door de rol die het 

college heeft gespeeld. Hoe ziet het college haar rol in het hele transitieplan, hoe dat is 

gegaan en waarom heeft de wethouder niet eerder ingegrepen? Welke lessen heeft de 

wethouder nu getrokken voor de toekomst? Het is misschien nog kort dag, maar wellicht 

kunt u toch uw licht laten schijnen. Vindt de wethouder dat VRIJDAG nu ondernemend 

genoeg is geworden qua organisatie? Ik wil graag de mening van de wethouder daarover 

horen. Daarnaast, hebben we de opdracht en de kaders die we voor VRIJDAG nu voldoende 

vormgegeven dat het dat zij voldoende focus hebben zodat VRIJDAG een goede toekomst 

heeft? Dat zijn een aantal vragen die bij mij nog spelen. Daarnaast wordt er gesproken over 

het werknemers in vaste dienst nemen of ZZP'ers in vaste dienst nemen. Er is een fair 

practice code aangenomen die hele hoge eisen stelt. Zit die code deze dienstverbanden niet 

in de weg? Geeft dat niet juiste hoge lasten voor VRIJDAG? Dat zou ik toch graag willen 

weten. Dank u wel, voorzitter. 

01:09:38 
Voorzitter: Dank u wel. Iedereen is nu geweest. Ik kijk naar links, naar mevrouw Jakobs van 

de VVD. Zij wilde graag het laatste woord van deze ronde. 

01:09:46 
Mevrouw Jacobs-Setz: Dank u, voorzitter. Overigens was in een entrenousje: "Jij komt als 

laatste, hoor." Dat even voor de goede orde. Dank u wel. Dank u wel Rekenkamer vooral ook 

voor het rapport. Ik was ook bij de beeldvormende sessie, daar heb ik mijn verduidelijkende 

vragen gesteld. Vandaar dat ik aan het begin geen vragen aan u had, maar het rapport was 
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in ieder geval heel verhelderend. Wat de VVD betreft is kunst en cultuur ook heel erg 

belangrijk. Kunst en cultuur zijn verbindend, verrassend, geeft stof tot nadenken, zorgt voor 

verbroedering en verleiding en zeker in de coronapandemie hebben we cultuur ook echt 

gemist als verrijking voor ons leven. Wij weten ook dat de weg naar kunst en cultuur niet 

voor en door iedereen vanzelfsprekend gevonden wordt. Daar zien wij ook een hele grote 

rol voor VRIJDAG. Daar sluit ik me ook aan bij de woorden zoals meneer Lo-A-Njoe dat ook 

aangaf. In het kleine debatje met de heer Moerkerk zien wij daar ook duidelijk het verschil 

in, want het aanbieden van de muzieklessen en het verspreiden van het leuke van kunst en 

cultuur. We zien ook heel duidelijk daar de goede rol voor VRIJDAG. We denken ook dat voor 

de muzieklessen je gewoon goed moet kijken naar hoe maken we dat toegankelijk en hoe 

leiden we iemand naar de weg anders dan dat wij vinden dat VRIJDAG dat ook allemaal 

moet doen. Wij denken ook dat daar juist omdat dat, ik zou bijna zeggen markt maar dat 

vinden sommige mensen een raar woord in deze raad dus laat ik het maar iets anders 

noemen. Dat is ook heel erg in beweging en dan lijkt het ons ook heel onverstandig om dan 

allerlei mensen in vaste dienst te nemen. Zeker op het moment dat de muzieklessen niet 

meer aantrekkelijk zijn bij VRIJDAG, heb je toch die mensen wel. Als de leerlingen ervoor 

kiezen om toch naar buiten hun lessen te volgen, laten we dat dan ook vooral doen. Ik vraag 

me af of de wethouder die mening ook deelt of dat de wethouder vindt dat een van de 

primaire doelen van VRIJDAG ook moeten zijn om een voldoende aanbod aan muzieklessen 

te geven. Of zouden we moeten stimuleren in de gemeente dat er voldoende aanbod is? 

Nou, de cultuur in de wijk is ook een hele hoop over gezegd. Ik wilde me graag aansluiten bij 

dat wat daarover is gezegd. Wij vroegen ons ook nog even af hoe de wethouder aankijkt, 

hoe het college aankijkt, tegen de nieuwe gemeente, want de fusie is natuurlijk voorzien in 

de oude gemeente Groningen. VRIJDAG werkt ook in de oude gemeente Groningen. Zouden 

we dat ook willen verbreden naar de nieuwe onderdelen van de gemeente? Ik weet dat die 

ook een eigen onderdeel hebben, maar die hebben volgens mij niet de cultuurcoaches. Dat 

zouden wij heel graag willen weten. Er zijn ook opmerkingen gemaakt over de rol van 

VRIJDAG richting de provincie. We hebben ook een brief gekregen, dat zit bij de stukken, van 

de provincie. Ik zou graag van het college willen weten hoe ons college aankijkt tegen de rol 

zoals VRIJDAG die zou moeten hebben tegen de provincie en of hij vindt dat wij daar ook 

een stimulerende taak als gemeente Groningen in hebben. Ik heb zomaar het idee dat u niet 

de nieuwe wethouder van cultuur gaat worden, heb ik ergens gelezen, maar dan zou ik heel 

graag willen weten wat u ons gunt en wat u VRIJDAG gunt voor de nieuwe periode, soort van 

de tip van de wethouder. Als u nou de aanbevelingen van de Rekenkamer leest en ook ziet 

dat wij als raad onze rol niet helemaal goed gepakt hebben, dan zou ik wel graag van u nog 

willen weten wat u ons zou willen adviseren. Wie weet wilt u die wijze woorden aan ons 

meegegeven. Dank u wel. 

01:13:35 
Voorzitter: Dank u wel. U heeft nog een vraag van mevrouw Gierkink. 

01:13:42 

Mevrouw Gierkink: Dank u wel. Ik had nog een vraag aan mevrouw Jakobs. U gaf namelijk 

aan dat het problematisch kan zijn als mensen vaste contracten hebben en leerlingen 

weggaan, dat je dan nog steeds met de werknemers zit. In het rapport wordt ook 

aangegeven dat er juist leerlingen weggaan doordat werknemers geen vaste contracten 
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hebben en dat er daardoor minder binding is. Bent u het met mij eens dat er ook positieve 

kanten kunnen zitten aan vaste contracten en dat mensen daardoor misschien juist bij 

VRIJDAG hun lessen blijven volgen? 

01:14:13 
Mevrouw Jacobs-Setz: Ik heb dat gelezen in het rapport van de rekenkamer dus ik zie daar 

zeker een correlatie in. Dan is de primaire vraag ook: vinden wij dat VRIJDAG primair 

verantwoordelijk is voor het geven van muzieklessen in onze gemeente of vinden we dat we 

moeten stimuleren dat er voldoende muzieklessen in onze gemeente is, bij VRIJDAG of bij 

een particuliere docent? Dan gekoppeld aan het feit dat er ook in het rapport staat dat de 

markt dus ook goedkoper kan. Dan is er wel de vraag of wij ons dan niet in de vingers 

snijden. Dat is in ieder geval de achtergrond van de vraag, want ik snap de binding wel. Als er 

een ZZP'er is die dan ergens anders heen gaat of wel ergens heen gaat en je doet 

gitaarlessen en je hebt in drie jaar vier docenten, dat je dan denkt: ik zoek wel iemand 

anders. Dat zal ook zeker het geval zijn. Goed, een [onhoorbaar] zeg ik dan weliswaar dat elk 

voordeel heb, zijn nadeel en elk nadeel, heb ook een voordeel om het zomaar uit te 

drukken. 

01:15:08 
Voorzitter: Dank u wel. U heeft nog een vraag van de heer Moerkerk. 

01:15:13 
De heer Moerkerk: U zegt het net niet, maar wel bijna. Misschien kan VRIJDAG beter 

ophouden met muzieklessen geven. 

01:15:21 
Mevrouw Jacobs-Setz: Nee, dat zeg ik helemaal niet. We hebben het gehad over... Een aantal 

zeggen ook van de muziekles. Die mensen moet in dienst komen. Ik denk dat VRIJDAG zoveel 

meer betekent dan alleen muzieklessen. Ik noemde het in mijn woordvoering ook, lang niet 

iedereen vindt vanzelf de weg naar kunst en cultuur. Ik denk dat het heel goed is en heel fijn 

is dat de gemeente daarbij helpt. Als je op die weg aan het eindpunt ook nog muzieklessen 

aan aanbieden, denk ik dat dat heel mooi is. Alleen dat is wel de vraag, hoeveel en wanneer 

en welk instrument. Dat doet VRIJDAG ook niet allemaal. Dat heb ik ook wel gelezen en dat 

weet ik ook. Ik denk niet dat VRIJDAG moet stoppen met muziekles. Ik vraag me wel af of het 

feit dat niet alle muzieklessen wordt aangeboden door VRIJDAG een probleem is. Daarbij 

heb ik ook gezegd van is dat één van de primaire zaken of zou het een bijtaak moeten zijn? 

Geen bijzaak maar bijtaak. 

01:16:27 

Voorzitter: Dank u wel. Geen vragen meer aan u, dus dank. Dan gaan we naar het woord van 

wethouder Benjamins. 

01:16:36 
Wethouder Benjamins: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, allereerst dank aan de 

Rekenkamer voor dit uitgebreide onderzoek en dit rapport. Laat ik hier ook even 

benadrukken dat we heel blij zijn met VRIJDAG als ons amateurkunsthuis. We hebben dit en 

we hadden dit niet meer gehad als wij niet destijds hadden besloten tot die fusie. Het 

vervelende is, een fusie is een min of meer gedwongen huwelijk en helemaal in dit geval. 

Zoals u allen denk ik weet, is een gedwongen huwelijk niet per definitie de weg om te laten 
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slagen. Dat dat dus met veel vallen en opstaan, veel hiccups is gepaard gegaan, is volgens mij 

niet per se vreemd. Ik zeg in de richting van de heer Moerkerk, wilt u eens kijken naar de 

fusie tussen KLM en Air France als voorbeeld om te nemen om eens te kijken hoe sommige 

fusies ook uit kunnen pakken. Het kost tijd. Het kost misschien wel veel tijd. Daar ben ik 

misschien met uw raad wel eens. Hebben wij daar dan heel veel steken in laten vallen? 

Heeft u als raad daar heel veel steken laten vallen? Dat vraag ik me eigenlijk eerlijk gezegd 

af, want in de kadernota cultuur hebt u zelf samengesteld, daar heeft u zelf in bepaald welke 

subsidie naar welke instelling gaat. Daar heeft u ook zelf in bepaald wat de 

subsidievoorwaarden daarvoor zijn. Als het gaat om het aanleveren van een jaarrekening. 

Met alle respect, de heer Moerkerk, ik twijfel niet aan uw bedrijfseconomisch inzicht, maar 

een instelling heeft een eigen raad van toezicht en vooral deze VRIJDAG heeft een eigen 

raad van toezicht die over de jaarrekening gaat. Natuurlijk kijken wij daarnaar en natuurlijk 

kijken onze medewerkers ook met de instelling naar hoe de dingen tot stand zijn gekomen, 

waar eventueel nog aanvullingen nodig zouden moeten zijn of waarvan wij vinden dat ze 

aanvulling zouden behoeven. Dan kom ik eigenlijk ook op het stukje van de vaste banen wat 

hier maar hardnekkig blijft hangen. Ik denk namelijk dat op het moment VRIJDAG een vaste 

baan aan zouden kunnen bieden aan iemand die dat heel graag wil, dat ze dat ook doet. Ik 

zeg in de richting van een aantal partijen ook maar direct, er zijn heel veel ZZP'ers in de 

kunstensector die vrijwillig ZZP'er zijn, die zich daar heel erg happy bij voelen, die het 

prachtig vinden om het op die manier in te vullen. Maakt het daarmee de lessen duurder? 

Dat weet ik eigenlijk niet, want het is een speelveld waarin we opereren. We hebben 

allemaal met zijn allen de fair practise en de fair pay code omarmd. Volgens mij betekent dat 

dat de lessen iets duurder zijn geworden, maar daarmee hebben wij er wel voor gezorgd dat 

wij mensen een aantrekkelijk en eerlijk salaris gegeven. Volgens mij is dat ook wat waard. Ik 

wil uw raad daarmee ook oproepen om goed na te denken over welke maatschappelijke 

doelen we nou met elkaar allemaal willen nastreven. Houd dat ook in de gedachte als u 

straks weer aan de vooravond van een nieuwe cultuurnota staat. Dit zijn de dingen waar u 

als raad over gaat. Ik hoor hier veel dingen die dan nu oppoppen die eigenlijk ook nog 

moeten, want we moeten eigenlijk ook aansluiting zoeken bij het mbo. Begrijp ik allemaal, 

maar daarmee maken we het een aantal doelstellingen misschien wel nog diffuser en nog 

ingewikkelder voor een instelling als VRIJDAG. Dat hoeft niet erg te zijn, maar laten we 

ervoor zorgen dat dat kader dan een kader is waar een instelling als VRIJDAG ook mee uit de 

voeten kan, mee aan de slag kan. Voorzitter, ik denk dat ik er goed aan doe om eens even 

wat specifiekere vragen te gaan beantwoorden. Heb ik al een aantal gedaan natuurlijk. Meer 

inzet van mevrouw Gierkink op cultuurcoaches. Ja, onze wens is wel degelijk dat wij meer 

inzetten op cultuurcoaches. Alleen het ontbreekt ons aan financiële middelen en daar gaat 

uw raad over dus bij deze ook maar meteen de oproep om daar dan gezamenlijk naar te 

kijken. Ik heb nog staan de structurele band tussen VRIJDAG en de 

amateurkunstverenigingen door onder andere door mevrouw Bosma genoemd, maar dat is 

eigenlijk al vaker terugkomen. Wij denken dat daar nog wat meer inzet op kan worden 

gepleegd. Volgens mij zijn we daar nu ook over in gesprek met VRIJDAG en volgens mij is dat 

ook de weg die de toekomst zal brengen. Volgens mij is dat een goede ontwikkeling. Volgens 

mij moeten we daar ook echt mee aan de slag en dat is ook een aanbeveling zoals we die in 

de brief al hebben gezegd, dat te zullen omarmen. Dan GroenLinks die nog wil weten... Oh, 

nee. Die vond ik mooi om te horen, dat de huisvesting snel gerealiseerd moet worden. Dat 
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kan denk ik ook een synergetisch effect hebben op alles wat VRIJDAG doet, dus volgens mij 

een heel belangrijke constatering. Dan hebt u het ook nog gehad over dat wij niet ingegaan 

zijn op de aanbevelingen zoals die gedaan zijn aan VRIJDAG. Die raken eigenlijk aan dat wat 

ik net al heb gezegd. Een deel van de instelling VRIJDAG is gewoon bedrijfsvoering waar ze 

zelf over gaat. Dus ja, u kunt daar heus randvoorwaarden aan verbinden als u wil dat wij een 

subsidierelatie behouden, maar in eerste instantie geldt dit voor het bedrijfsvoering deel van 

VRIJDAG. Dan heb ik de sociale pet van de heer Moerkerk gezien. Dat vond ik mooi. Hij had 

het nog even over portefeuillehouder niet rechtstreeks gesproken. Dat is niet helemaal 

waar, dat staat er niet helemaal in. Wat erin staat, is dat er geen regulier overleg met de 

portefeuillehouder plaatsvindt. Dat staat er letterlijk in, dat dat niet een vastgelegd regulier 

overleg is. En dat klopt. Het is niet zo dat de portefeuillehouder nooit gesproken heeft met 

VRIJDAG. Sterker nog, we komen elkaar regelmatig tegen. 

01:22:48 
De heer Moerkerk: Mag ik een kleine interruptie? 

01:22:51 
Voorzitter: Ja, u krijgt het woord. 

01:22:53 
De heer Moerkerk: Voorzitter, ik wil ook gewoon heel positief zijn over wat ik in het verslag 

lees, hoe u elkaar spreekt en zoekt naar mogelijkheden en oplossingen. Volgens mij is dat 

ook die route naar waakzaam en wakker, dus daarvoor wil ik eigenlijk een compliment 

geven. 

01:23:09 
Wethouder Benjamins: Dank u wel. Dank u wel, voorzitter, aan de heer Moerkerk. 

Aansluiten bij het mbo heb ik al even genoemd. Partij voor het Noorden, mevrouw 

Bernabela, vroeg nog of VRIJDAG dan een concurrent van de markt werd. Volgens mij is het 

een samenspel en volgens mij is dat eigenlijk ook het antwoord op mevrouw Jakobs. Volgens 

mij gaat het er hier om dat wij een totaalaanbod aanbieden en dat we zo dicht mogelijk bij 

de mensen, bij onze inwoners, in de wijk komen en daar het antwoord op geven, op de 

vragen die onze inwoners hebben als het gaat om muzieklessen. Dan denk ik niet dat wij met 

de markt concurreren, dan denk ik dat wij in een maatschappelijk doel voorzien waar uw 

raad in zijn geheel achter staat. Daarmee denk ik ook dat we de bereikbaarheid van het 

aanbod voor iedereen, zoals geformuleerd de heer Van Jaarsveld, ook wel besproken 

hebben. En de heer De Waard heeft gelijk, een fusieproces bekijk je achteraf. Achteraf kan 

vaak de constatering zijn dat het mooi wonen is, maar daar kan ook niet zoveel meer aan 

veranderen. Daar hebt u gelijk in, meneer De Waard. Goed. Dan bij de PVV. Daar moest ik 

nog een spiegel voorhouden aan mijzelf geloof ik, terugkijkend op de rol van het college. Ik 

denk dat het een samenspel tussen college en raad is. Ik heb eigenlijk al iets gezegd over een 

min of meer gedwongen huwelijk. Ik ben niet zo voor min of meer gedwongen huwelijken. Ik 

ben al helemaal niet voor gedwongen huwelijken maar min of meer gedwongen huwelijken 

vind ik ook al ingewikkeld, dus ik denk dat ik daarmee wel voldoende heb gezegd over die 

rol. Welke lessen we hebben getrokken. Die hebben we volgens mij weergegeven in de brief 

die u hebt ontvangen. Er is een andere les misschien, maar dat heeft meer te maken met dat 

inzicht met de jaren komt. We zijn nu goed aan het bouwen. We hebben vanaf 2017 een 

goed traject ingezet. Daar hebben we ook geëvalueerd, want er werd nog suggereert dat we 
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niet zouden hebben geëvalueerd, dat hebben we wel gedaan. We hebben een MKBA 

gedaan, we hebben financieel een evaluatie gedaan. Van daaruit zijn we verder gaan 

bouwen. Dat hebben we dus bijvoorbeeld voor het traject van de verzelfstandiging van het 

CKC, dat is één van de dingen waar mevrouw Jakobs aan refereerde, het CKC in Haren, echt 

in gang gezet, zodat we daar daadwerkelijk evalueren zoals we dat ook bij Kunstpunt 

bijvoorbeeld hebben gedaan. Dat is een inzicht dat wij met elkaar meenemen waar we echt 

wel van geleerd hebben. Ik denk dat dat voldoende is voor dat. De fair practice code ben ik 

ook wel even op ingaan volgens mij. Volgens mij is dat ook voldoende kader voor de 

toekomst. Dan heeft mevrouw nog een vraag gesteld over Haren en Ten Boer, of VRIJDAG 

meer gaat doen in die gemeenten. In eerste instantie hebben we natuurlijk CKC in Haren, 

dus daar zijn we sowieso hartstikke blij mee, met de verzelfstandiging sowieso. Er komt een 

deel van VRIJDAG natuurlijk ook wat aanvullend aanbod kan zijn op CKC, komt ook weer in 

de nieuwe aangesloten oude gemeente Haren en Ten Boer naar u toe, naar inwoners toe. 

Dan denk ik dat ik nog een vraag had over de rol van VRIJDAG richting de provincie. Die vind 

ik wat ingewikkeld om te beantwoorden, omdat ik dat nou ook weer een bedrijfsvoering 

vraag vind. De provincie heeft hier wel een brief opgeschreven, maar daar worstel ik wat 

mee. Misschien mag ik uw vraag proberen te laten verduidelijken. 

01:27:04 
Voorzitter: Mevrouw Jakobs. 

01:27:06 
Mevrouw Jacobs-Setz: Ik vroeg ook of u vindt dat u een rol heeft. Dan kan het dus ook zijn 

dat u vindt dat het college... [onhoorbaar] uw antwoord niet te geven [crosstalk] 

01:27:17 

Mevrouw Jacobs-Setz: Ik ga hem heel voorzichtig formuleren. Ik vind dat wij daarin niet 

direct een rol hebben. Wat ik VRIJDAG voor de toekomst gun, is een prachtige toekomst en 

ik hoop dat uw raad daar deze parel, die VRIJDAG ook wat mij betreft is, ook zal koesteren, 

ook voor de toekomst. Misschien af en toe iets meer aandacht aan zal besteden dan de 

afgelopen periode, want u spreekt allemaal de intentie uit dat we er goed voor zullen 

zorgen. Nou, dan vraag ik u dat ook als raad. Dat was het denk ik, voorzitter. Volgens mij heb 

ik alle vragen beantwoord. 

01:27:55 
Voorzitter: Dank u wel. Ik kijk even rond, want volgens mij heeft de heer Lo-A-Njoe nog een 

vraag. 

01:28:00 

De heer Lo-A-Njoe: Misschien heb ik de vraag niet voldoende als vraag weergegeven, maar ik 

ben eigenlijk op zoek naar een toezegging van de wethouder of VRIJDAG en andere 

aanbieders in een vroeg stadium betrokken kunnen worden bij de vormgeving van de rijke 

schooldag. 

01:28:16 
Wethouder Benjamins: Ja, die was inderdaad minder expliciet als vraag gesteld, voorzitter. 

Volgens mij speelt VRIJDAG daar een belangrijke rol in en volgens mij is VRIJDAG daar al zijn 

ideeën over aan het laten gaan, dus ik denk dat dat opgepakt wordt. 



 

 23 

01:28:33 

Voorzitter: De heer Ram van de PVV heeft ook nog een aanvullende vraag. 

01:28:36 
De heer Ram: Geen aanvullende vraag. Allereerst bedankt voor de beantwoording. Ik vind 

het vrij duidelijk en ben erg tevreden met de antwoorden. Ik heb nog één vraag gesteld over 

of VRIJDAG in de ogen van de wethouder ondernemend genoeg is geworden. Toch even 

deze gewetensvraag. 

01:28:57 
Wethouder Benjamins: Die vraag valt eigenlijk in twee delen uiteen, want je hebt een deel 

ondernemerschap waardoor VRIJDAG kan blijven bestaan en je hebt een deel nog 

ongewonnen terrein, zal ik maar zeggen. Er ligt misschien nog wel een opgave zo meteen als 

er één huisvestingsgelegenheid is om bijvoorbeeld het aantal kopjes koffie dat je verkoopt 

wat hoger te laten liggen. Daar zit natuurlijk nog een opgave, maar dat is wel een 

bedrijfsvoeringsopgave wat mij betreft. 

01:29:32 
Voorzitter: Ik kijk nog even rond of iedereen het gevoel heeft dat zijn of haar vraag 

beantwoord is. Volgens mij is dat zo. Nee, toch nog de SP, de heer De Waard. 

01:29:44 
De heer De Waard: Ja, ik had ook nog even een vraag over de administratieve last van de 

buurtcoaches en misschien is dat ook meer soort bedrijfsvoering vraag, maar ik vroeg me 

toch af of de gemeente daar ook nog een ondersteunende rol in kan spelen. 

01:29:58 
Wethouder Benjamins: Ik heb net al iets gezegd over de financiële middelen voor 

cultuurcoaches dus dat wordt dan wel weer ingewikkeld. Eigenlijk vond ik de antwoorden 

van mevrouw Jakobs daarin best wel passend, want uw raad zal over drie jaar of over vier 

jaar of over vijf jaar gaan vragen naar wat de cultuurcoach het dan allemaal hebben gedaan, 

en die kunnen dan geen fatsoenlijke administratie aanleveren. Dat wordt een beetje lastig. 

Ja, en nee. Ja, het is een bedrijfsvoering vraagstuk uiteraard maar ik denk ook dat het goed is 

dat wij weten wat en wie we allemaal bereiken in de wijk. Daar zit voor mij wel een 

belangrijk iets, dus misschien kunnen we verkennen of het er een verlichting van dat stukje 

kan plaatsvinden maar ik vind wel dat wij moeten weten wie en wat we bereiken en wat we 

doen met die cultuurcoaches. 

01:30:54 
Voorzitter: Dank u wel. Ik zie dat een lid van de Rekenkamer nog een vraag heeft. Staan we 

dat toe? Ja, dat staan we toe. 

01:31:05 
De heer Mossevelde: Het is geen vraag, maar misschien nog even een aanvulling op de 

reactie van de wethouder. Dat de administratieve last voor cultuurcoaches hoog is, of 

relatief hoog is, heeft vooral te maken dat zij een klein dienstverband hebben als 

cultuurcoach en daardoor relatief veel tijd bezig zijn met de administratieve afhandeling. De 

meeste cultuurcoaches worden slechts voor één dag in de week als cultuurcoach ingezet 

voor de wijk. 
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01:31:44 

Voorzitter: Dank voor de toelichting, vooral het technisch aspect daar nog even van. Ik kijk 

even rond. Volgens mij heeft iedereen zijn of haar vraag gesteld, reactie gegeven. Dank 

daarvoor. Dan kijken we natuurlijk even naar de raadsleden hier aanwezig. Is daarmee de 

discussie voldoende gevoerd? Kan het raadsvoorstel daarmee conform naar de raad? Of is er 

nog een fractie die zegt: "Daar wil ik eigenlijk eventueel misschien..." Oh, Siri souffleert mij 

nu. Wat ik eigenlijk wilde vragen is of er nog iemand is een motie daarop wil indienen of 

daarover nadenkt. Dan besluiten we bij deze dat het raadsvoorstel conform naar de raad 

gaat. Met dank voor jullie aanwezigheid als raadsleden maar vooral dank aan de 

Rekenkamer voor het rapport, voor het onderzoek dat jullie hebben gedaan en de 

aanwezigheid hier. Dan ga ik de avond afsluiten, zodat u allen u rood-witte shirtje kan 

aantrekken voor de wedstrijd. Dank voor de mensen op de publieke tribune en thuis. Fijne 

wedstrijd. 

 


