Voor passie en verdieping
Advies

over de gemeentelijke regelingen voor amateurkunst

- samenvatting

Groningen is een dynamische stad op het gebied van kunst en cultuur. Via de gemeentelijke
subsidieregelingen amateurkunst worden vele verenigingen en stichtingen ondersteund in het
samen zingen, musiceren, dansen en theater maken. De gemeente hecht grote waarde aan
de amateursector en staat tegelijkertijd voor de opdracht op een verantwoorde wijze met de
beschikbare middelen om te gaan.
Vanuit dit perspectief en op basis van een evaluatie van het gebruik en de waardering van de
huidige regelingen, stellen wij voor om het aantal amateurkunstregelingen terug te brengen en
te actualiseren. Aansluitend op de culturele levensloop adviseren wij de gemeente te kiezen voor
een basisregeling voor het bevorderen van actieve cultuurparticipatie aan de ene kant en een
plusregeling voor de meer ambitieuze amateurs en samenwerkingsprojecten aan de andere kant.
De Basisregeling amateurkunst is gericht op het stimuleren van actieve cultuurdeelname onder
een brede doelgroep en in alle disciplines. Verenigingen en stichtingen die zijn ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel en zijn aangemeld bij het Knooppunt Amateurkunst Groningen (onderdeel
van het Centrum voor de Kunsten Groningen) kunnen jaarlijks subsidie aanvragen bij de gemeente.
Toetsingscriteria voor de beoordeling zijn minimaal twee openbare uitvoeringen/presentaties en
de verhouding tussen de kosten en de subsidie.
De subsidie bedraagt ten hoogste 30% van de kosten met een maximum van € 1.250.
Het budget voor de uitvoering van deze regeling is € 130.000.
De Plusregeling amateurkunst is gericht op amateurs die kiezen voor kwaliteitsontwikkeling,
artistieke verdieping en samenwerking. Gedurende het jaar kan bij de Kunstraad subsidie worden
aangevraagd voor uitvoeringen, samenwerkingsprojecten, festivals en deskundigheidsbevordering.
Toetsingscriteria voor de beoordeling zijn artistieke kwaliteit, aanvulling op het aanbod,
bereik, inhoudelijke meerwaarde voor de deelnemers, het aantal en de aard van de
samenwerkingspartners en de organisatorische en financiële opzet.
De subsidie bedraagt ten hoogste 1/3 deel van de kosten met een maximum van € 15.000.
Het budget voor de uitvoering van deze regeling is € 61.500.
Gelet op het ontbreken van een duidelijke behoefte en de aanpassing van de hierboven genoemde
regelingen, adviseren wij de regeling Huursubsidie voor uitvoeringen en de Investeringsregeling
voor instrumenten en uniformen af te schaffen.
In onze ogen kan met het in stand houden en de actualisatie van de beide subsidieregelingen
de amateursector goed worden ondersteund. De basis blijft op orde en verdieping, nieuwe
ontwikkelingen en samenwerkingsprojecten worden gestimuleerd.
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