
 
 
Cultuur maakt Groningen rijk 
 
Deze week nemen de colleges van gemeente en provincie Groningen een besluit over de 
cultuurprogramma’s voor de periode 2021-2024. Een belangrijke week voor de toekomst 
van veel culturele instellingen in Groningen. Ondanks financieel moeilijke omstandigheden 
hebben provincie en gemeente veel ruimte gehouden voor het cultureel aanbod. Dat kan 
het leven van veel inwoners verrijken. De Kunstraad bracht in juni jl. advies uit over alle 
aanvragen 2021-2024. Aanvragen opgesteld in een pre Corona tijd. Zowel op landelijk als 
lokaal niveau zijn de afgelopen periode ondersteunende maatregelen getroffen om de 
culturele sector te ondersteunen het hoofd boven water te houden. De Kunstraad kijkt uit 
naar de besluiten voor 2021-2024 van gemeente en provincie in de hoop dat eerder 
benoemde knelpunten gerepareerd worden. Dat vraagt nog net een stapje extra van de 
overheden. 
 
Dit betreft allereerst het vrij maken van extra middelen voor de door de Kunstraad positief 
beoordeelde instellingen uit de B-categorie. Hiervoor is in de media met name uit de sector 
klassieke muziek ook veel aandacht gevraagd. Hier en daar leefde het misverstand dat er 
sprake was van een negatief oordeel. De Kunstraad heeft geadviseerd binnen het 
beschikbare budget en dus vielen soms ook kwalitatief goed presterende instellingen buiten 
de boot. 
Ten tweede zijn er om de sector duurzaam te houden extra middelen noodzakelijk voor de 
bedrijfsvoering, in het bijzonder fair practice. Zonder extra middelen moeten instellingen 
hun plannen aanpassen óf ze kunnen geen reëel personeelsbeleid voeren. Daarmee holt de 
sector zichzelf verder uit. Bij sommige instellingen maakt de Kunstraad zich ernstige zorgen 
over de continuïteit.  
Aanvullend is voor vernieuwing binnen de sector en de doorgroei van makers/instellingen de 
tweejarige ondersteuning zoals de colleges hebben voorgesteld essentieel. 
 
Alleen met extra middelen ziet Groningen een brede en duurzame culturele sector in stand 
houden. Een sector die ruimte biedt voor kennismaking, meedoen, excellentie en 
experiment. Die bovendien een stevige basis heeft om creatief en flexibel te kunnen 
opereren ten tijde van Corona. 
 
 


