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Cultuurkaders Midden-Groningen 

 
 

 
 

Wanneer het zo is dat Kunst en Cultuur gelukkig maken, dan is het de moeite waard om er als 

gemeente serieus beleid voor te maken. Gelukkige inwoners zijn een waardevol bezit.  

Cultuur raakt en verwondert en geeft ons de mogelijkheid om de wereld door een andere bril te 

bekijken.  

 

De meeste cultuur gedijt en bloeit prima zonder overheidsingrijpen. Zo zijn er landelijk meer 

Nederlanders lid van een zangvereniging dan van een voetbalclub en neemt een veelvoud van onze 

inwoners deel aan andere kunstvormen, al dan niet in verenigingsverband. Over het algemeen 

gebeurt dat zonder directe overheidsbemoeienis, maar wel dankzij een fijnmazige solide culturele 

infrastructuur. Die structuur is een zaak waar we als overheid wel mee-verantwoordelijk voor zijn. 

Als die wegvalt, vindt er snel een verschraling plaats in het gehele cultuurveld. Dan vallen 

theaterspeelplekken weg, verdwijnen professionele kunstenaars uit beeld en is er geen cultuur 

meer om je te inspireren. Dat geldt zeker voor inwoners die niet vanuit traditie en opvoeding met 

cultuur in aanraking komen; voor hen is een extra stimulans van groot belang.  

 

De kwetsbaarheid van onze culturele infrastructuur werd pijnlijk duidelijk tijdens de Corona-crisis. 

Bioscopen, bibliotheken, theaters, repetitieruimtes, musea, muziek- en dansscholen sloten en de 

fysieke sociale contacten werden vervangen door beeldschermcontact. Een schrikbeeld voor de 

toekomst als er geen steunmaatregelen voor cultuur met een kleine c geboden wordt. Op kleine 

schaal, voor de bewoners en bezoekers van onze gemeente is het noodzakelijk dat kunst- en 

cultuurdeelname vanzelfsprekend beschikbaar en bereikbaar blijft.  

 

De Kadernota Cultuur Midden-Groningen bestrijkt de komende 4 jaar. Dat is gelijk aan de 

Cultuurnota-periode van Rijk en de Provincie. Dan kunnen we optimaal inspelen op alle actuele 

ontwikkelingen die daar plaatsvinden en in samenspraak tot versterking van het lokale 

cultuurbeleid komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José van Schie 

Wethouder cultuur Midden-Groningen 
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Basis van beleid 
 
 

 

In Midden-Groningen willen we met cultuurbeleid extra inzetten op drie thema’s, gekoppeld aan 

maatschappelijke vraagstukken van sociale en economische achterstand: 

 

 

1. Ruim baan voor de (school)jeugd 

Verbindt cognitieve vaardigheden in het onderwijs aan onderzoekend, creërend vermogen. 

Hierdoor beginnen onze jonge inwoners (en toekomstige werknemers) zelfredzamer, creatiever en 

communicatiever aan hun loopbaan. Jongeren zijn zo beter toegerust om oplossingen te vinden 

voor nog onbekende problemen. Het idee dat cultuureducatie van essentieel belang is wordt breed 

gedragen. Wij vinden het voor alle vormen van onderwijs in elke leeftijdsgroep noodzakelijk. Als 

we uitgaan van ‘een leven lang leren’ dan is cultuureducatie niet aan schoolleeftijd gebonden, 

maar is het relevant voor alle inwoners. 

 

 

 

2. Elke inwoner van Midden-Groningen kan altijd deelnemen aan cultuur om zich te vormen en te 

vermaken.  
Actief deelnemen aan cultuur brengt mensen bij elkaar en maakt actuele thema’s in de 

samenleving herkenbaar en bespreekbaar. Door verbinding en ontmoeting krijgen groepen die niet 

zo snel worden gehoord, ook een stem. Kunst is er om actief te beoefenen en te beleven. Cultuur 

in brede, immateriële zin draagt bij aan ons bewustzijn en onze identiteit; het dagelijkse doen en 

laten. Dit maakt van ons wendbare en weerbare burgers en helpt de samenleving veerkrachtiger te 

worden.  

 

 

 

Cultuur als een van de drijvende krachten in de vrije tijdeconomie. 

Midden-Groningen is in potentie een geweldig gebied voor recreanten en toeristen. Deze vrije 

tijdseconomie heeft ‘magneten’ nodig, naast een infrastructuur van goede logies & horeca, vaar- 

en landwegen, wandel- en fietsroutes en rust, ruimte & natuur. De aantrekkelijkheid van het 

gebied wordt mede gevormd door monumentale dorpen en bezienswaardigheden, 

cultuuractiviteiten, exposities, evenementen, festivals en dergelijke.  

Niet alleen voor bezoekers, maar zeker ook voor bewoners is er nog veel te ontdekken. 
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Cultuur vormt het creatieve vermogen van onze inwoners en versterkt 
daarmee de gehele samenleving. 

 



1. Wat speelt er op cultuurgebied  
 

1.1 herindeling 

De voormalige gemeenten Slochteren, Menterwolde en Hoogezand-Sappemeer vormen vanaf 2018 

de nieuwe gemeente Midden-Groningen. Een geografische eenheid, maar verder nog heel 

verschillend in bevolkingssamenstelling, sociaal- en economisch opzicht en ook op het gebied van 

cultuur. Dat vertaalt zich in de culturele infrastructuur, de activiteiten die plaatsvinden en de 

gemeentelijke accenten die zijn gelegd in de afgelopen decennia. 

In 2018 en ‘19 is het subsidiesysteem geharmoniseerd en is er een aantal onderdelen gelijkelijk 

over de gehele gemeente ontwikkeld: de Culturele Compagnie is aangevuld met leden uit voormalig 

Slochteren en Menterwolde, Kielzog heeft het beleid omgezet naar een groter werkgebied en is 

actief waar het kan in de gehele gemeente. Dat geldt ook voor de cultuurcoaches voor 

ondersteuning op gebied van onderwijs, sociaal domein en cultuurondersteuning. Omgekeerd zijn 

ook bewegingen gemaakt van organisaties uit de ene gemeente, richting de beide anderen. 

Anno 2020 kan gezegd worden dat er nog steeds ‘witte vlekken’ zijn als het gaat om cultuurinzet, 

maar dat deze in beeld zijn. Waar nodig, blijven we harmoniseren. 

 

1.2 sociaal beeld  

Midden-Groningen is een gemeente met vele gezichten, een heel diverse historie en typologie. 

Veenkoloniaal, een snufje Oldambt, Duurswold met zand-, veen- en kleigebieden. Industrieel, 

agrarisch, kleine handel en nijverheid, alles is verenigd en is nog niet gegroeid tot een eenduidig 

DNA. Hoogezand kenmerkt zich door een verstedelijkt gebied met hoogbouw, om snel en goedkoop 

de werknemers in de metaal/scheepsbouw en agro-industrie te huisvesten. Daarmee is er in de 

jaren ’60 en ‘70 ook een stedelijke culturele infrastructuur ontstaan met theater, muziekschool, 

kunstencentrum, grote bibliotheek en andere cultuurvoorzieningen. In de plattelandskernen is 

sprake van een andere bevolkingsopbouw en een organisch gegroeid cultuurveld, met soms 

eeuwenoude cultuur-verenigingen en -verbanden.  

Demografisch is ook merkbaar dat er in de jaren ’70 een groei van de nieuwe bevolking in 

Hoogezand was, met veel uit Turkije gehaalde werknemers, die zich uiteindelijk met hun gezin 

vestigden in betaalbare nieuwbouwwijken. Opvallend is ook de band Hoogezand-Suriname, 

waardoor een grote populatie Surinaamse Javanen en Antillianen in Hoogezand woont. In Foxhol 

werd een groep Molukkers gehuisvest in de 60er jaren. 

De economie in Midden-Groningen kent relatief veel handarbeid, die zich vertaalt in een 

welvaartspeil dat sociaal-economisch gezien onder het gemiddelde ligt. Armoede die van de ene 

generatie op de volgende overgaat is een veelvoorkomend verschijnsel. Vaak is economische 

armoede ook culturele armoede. 

Cultureel gezien is in deze situatie maatwerk nodig, zeker wanneer cultuur als middel wordt 

ingezet om achterstanden te verkleinen en zelfs op onderdelen op te heffen. 

Om de inwoners van Midden-Groningen actief te betrekken bij cultuur, is inzet op jeugd en 

jongeren, zeker die in relatieve achterstand verkeren, van groot belang. Dat houdt in dat diegene 

die ‘zichzelf wel redt’ relatief weinig ondersteuning nodig heeft, maar dat alle kinderen vanaf hun 

eerste levensjaar al kunnen kennismaken met cultuur in al z’n facetten en verschijningsvormen. 

Cultuur wordt een onlosmakelijk onderdeel van hun leefwereld. Met de focus op jeugd worden ook 

ouders en de volwassen omgeving van de kinderen meegenomen. Cultuur wordt op die manier van 

iedereen en voor iedereen. 
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1.3 culturele omgeving  

De cultuur in Midden-Groningen heeft bijna dezelfde diversiteit als het sociale landschap. In de 

stedelijke kern Hoogezand zijn grote cultuurinstellingen gevestigd als Bibliotheek, Kielzog Theater, 

Muziekschool en Kunstwerkplaats. Daarnaast staat in Hoogezand de bioscoop, is er een dansschool 

en vinden hier de grotere cultuuractiviteiten en evenementen plaats (Watervloot, Dag van het 

Park). In de minder dicht bevolkte dorpen en streken vinden we kleinschaliger cultuur en het 

bloeiend verenigingsleven.  

We kunnen wel stellen dat zeker de helft van onze inwoners op een of andere manier cultureel 

actief is. Dat kan in verenigingsverband zijn, maar ook in losse projecten of individueel. Cultuur 

verbindt, vormt en ontspant op alle niveaus voor iedereen. 

 

In de stad Groningen, op nog geen 30 minuten afstand, zijn hoogwaardige culturele voorzieningen 

te vinden: musea, popevenementen, theater- en muziekpodia, galeries en kunstopleidingen van 

MBO tot universitair. Het ligt niet in de lijn van onze gemeente om dergelijke voorzieningen te 

willen opzetten. Midden-Groningen is groots in kleinschaligheid en koestert wat er allemaal wél is 

aan culturele activiteit. Een ‘grote broer’ zo nabij is wel inspirerend en levert voordeel op voor 

onze instellingen en het publiek. 

 

In Midden-Groningen vind je cultuurinstellingen van lokaal, maar ook van bovenlokaal belang. Die 

laatsten fungeren ook als publiekstrekker voor bezoekers van buiten de gemeente. Die hebben ook 

een cultuur-toeristische functie. Dan hebben we het over de Fraeylemaborg, het Nationaal 

Busmuseum, het jaarlijkse festival Art Carnivale, Cultuurwerkplaats BC 47, het Noord Nederlands 

Tram- en Treinmuseum, Historische Scheepswerf Wolthuis en verschillende galeries. Theater 

Kielzog trekt zo’n 50% van de bezoekers van buiten onze gemeente. 

Ook zijn er tal van particuliere verzamelingen (van strijkijzers, schaatsen, geologische stenen, 

bromfietsen, handwerktuigen, Tweede Wereldoorlog, spoorwegcollectie, speelgoed tot 

politiepetten, et cetera) die een lokale en bovenlokale functie hebben. De dichtersactiviteiten van 

één initiatiefnemer zijn inmiddels uitgegroeid tot een meerjarig groepsproject met ouderen en 

diverse nevenactiviteiten bij cultuurmanifestaties. 

We zien hier we een combinatie van groot- en kleinschalig, professioneel en door vrijwilligers 

gerund, ambitieus of huiskamerniveau, door elkaar. De Midden-Groninger verhoudingen zien we 

overal terug. 

 

 

Piratenkoor “Voorwaarts Voorwaarts” tijdens Watervloot activiteit    5  



 

1.4 cultuur in de ruimte 

Ruimtelijke ordening is vooral zichtbaar in herstructurering en nieuwbouwprojecten. Het is zaak 

om in dergelijke gevallen ook oog te hebben voor historisch landschappelijke waarden en 

cultuurhistorie. Kunstobjecten leveren een belangrijk aandeel in de kwaliteit van de openbare 

ruimte en daarmee in de waardering door bewoners en bezoekers van Midden-Groningen. Plaatsing 

van buitenkunst en kwaliteitsvormgeving van straatmeubels beïnvloedt de omgeving direct en is 

een verrijking van de leefomgeving. Dat blijkt ook wel uit het geringe aantal vandalismemeldingen 

aan beeldende kunstwerken. Dat gebeurt slechts sporadisch en dan vaak bij kunstwerken die slecht 

zijn onderhouden, of als statement tegen de NAM in geval van de Gasmolecule op de A7.  

Overigens is het beheer van buitenkunst wel een punt van zorg. Er is blijvende aandacht nodig om 

de collectie voor verval te behoeden. Hiervoor kan budget worden ingezet uit de 

Percentageregeling Beeldende Kunst, die in 2019 is vastgesteld. 

Dat beeldende kunst volop in de belangstelling staat blijkt wel uit de meerdere schilderclubs, 

galeries en beeldend kunstenaars die in Midden-Groningen actief zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Poolstervizier” Hoogezand van Martin Borchert 
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Sterke punten van het cultuurveld Midden-Groningen:  

- toegankelijk en laagdrempelig cultuuraanbod 

- instellingen die actief het publiek benaderen en open staan voor alle inwoners  

- veel particulier initiatief in organisatie en activiteiten/evenementen 

- gezamenlijk oppakken van grote evenementen, ook met steun van lokale ondernemers 

- samenhang met lokale eigenheid (Watervloot spektakel, muziektheater over Hotel Struvé, 

jeugdfilm over Sappe de Pachtinner) 

- goede, open onderlinge relaties in het gehele cultuurveld in de Culturele Compagnie 

 

Zwakke punten: 

- broze organisatiestructuur in het amateurveld 

- gebrek aan jongerendeelname  

- overwegend traditioneel aanbod 

- geen zelfstandige jongeren/popcultuur 

- niet veel connectie met de vrije tijdseconomie 

- weinig uitdragend vermogen van de maatschappelijke waarde van cultuur 

 



 

1.5 beleidsverantwoordelijkheid 

Cultuurbeleid is autonoom en is niet wettelijk verplicht. Er zijn geen rijksregelingen die op 

gemeenteniveau moeten worden uitgevoerd en los van de Bibliotheekwet, zijn er zo goed als geen 

wettelijke taken op cultuurgebied bij gemeenten belegd. Dat maakt cultuur als beleidsterrein vrij 

in te vullen, maar ook kwetsbaar bij een verslechtering van de financiële gemeentelijke positie. De 

gemeente is verantwoordelijk voor het cultuurbeleid in de uitvoeringspraktijk, de provincie voor de 

steunfunctietaken van tweedelijnsinstellingen als Biblionet, Erfgoedpartners, Vrijdag en Kunst & 

Cultuureducatie.  

Als gemeente nemen we een regierol in als het gaat om actief cultuurbeleid, waarbij cultuur zowel 

als doel en als middel wordt gezien om positief bij te dragen aan de leefbaarheid. We geven op 

hoofdlijnen richting aan het cultuurbeleid en zijn voorwaardenscheppend als het gaat om 

accommodaties en subsidies. 

 

1.6 subsidie 

Je kunt subsidie verstrekken als tijdelijke financiële ondersteuning, om bepaalde activiteiten te 

stimuleren, zoals wordt gedaan met bijdragen uit het Leefbaarheidsfonds. Gemeentelijke subsidie 

is ook vaak voorwaarde voor medefinanciering uit andere fondsen en overheden. Daarnaast kan 

gekozen worden voor een structurele bijdrage om activiteiten te laten uitvoeren. Dat is gericht op 

continuïteit van organisaties en bestaat uit een meerjarige financiering. De prestatie-afspraken 

met de ontvangers hiervan worden bondig geformuleerd en hebben betrekking op het te behalen 

publieksbereik en de aard en omvang van de activiteiten. 

 

Er is een aantal grote cultuurinstellingen, dat structureel gemeentelijke subsidie ontvangt en 

waarmee prestatieafspraken worden gemaakt. Dat zijn onze kernpartners. Zij vervullen de rol van 

makelaar tussen het brede publiek en kunst en cultuur. Zij moeten het publiek verleiden met 

concrete projecten en hun kernactiviteiten. De kernpartners hebben een verantwoordelijkheid die 

verder reikt dan hun eigen organisatie en werkveld. Zij dienen ook het brede, algemene 

cultuurbelang. Daarnaast verwachten wij van deze professionele organisaties dat zij creatief en 

ondernemend zijn met oog en oor voor nieuwe mogelijkheden, kansen en relaties binnen het 

culturele netwerk. 

Die kernpartners zijn: 

Kielzog theater, muziekschool en kunstwerkplaats. Sinds enkele jaren verzelfstandigd en inmiddels 

als cultuurinstelling met een volwaardige eigen plek in de regio. Kielzog vervult een prominente rol 

als het gaat om cultuureducatie op de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De drie 

cultuurcoaches zijn ondergebracht in de Kielzogorganisatie. Ook richting amateurs speelt Kielzog 

een ondersteunende en stimulerende rol. 

Biblionet: heeft met de hoofdbibliotheek in Hoogezand en 5 nevenvestigingen in Slochteren, 

Siddeburen, Harkstede, Noord- en Zuidbroek een belangrijke positie in de informatievoorziening. 

Biblionet ontvangt voor hun distributietaken en innovatie ook subsidie van de provincie. 

Fraeylemaborg: ontvangt naast gemeentelijke subsidie ook een substantieel deel van de provincie 

Groningen, ook in de nieuwe cultuurnotaperiode. Het is een geregistreerd museum in een 23 

hectare groot Engels landschapspark, waar theatervoorstellingen en evenementen plaatsvinden. 
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Hiernaast zijn er de kleinere cultuurinstellingen die structureel subsidie ontvangen, eventueel 

aangevuld met incidentele activiteitensubsidie uit het Leefbaarheidsfonds of Co-Financieringsfonds. 

Sommige daarvan, bijvoorbeeld de Historische Werf Wolthuis, verkeren in zwaar weer, hun 

toekomst is ongewis en er is een impuls in de organisatie en de instelling noodzakelijk. Dat vraagt 

nu om actief ingrijpen, waar mogelijk met de lokale kernpartners of aanverwante organisaties. 

 

De culturele organisaties zijn verenigd in de Culturele Compagnie, het netwerk-platform voor 

inspiratie, informatie en afstemming op programmering en activiteiten. Welzijnsorganisatie 

Kwartier maakt hier ook deel van uit, om samen met culturele organisaties activiteiten voor 

verschillende doelgroepen op te zetten.  

In de Culturele Compagnie worden relevante ontwikkelingen op landelijk provinciaal en lokaal 

niveau gedeeld en afspraken gemaakt over gezamenlijke projecten en publiciteit. 

De Culturele Compagnie wordt ambtelijk gefaciliteerd en komt zo’n 8 x per jaar bijeen. Het heeft 

geen formele adviesfunctie, maar heeft bij aanvang van de nieuwe gemeente wel een manifest 

uitgebracht met uitgangspunten en aanbevelingen voor cultuurbeleid uit het veld. De Culturele 

Compagnie ontvangt geen subsidie. 

 

1.7 provinciaal cultuurbeleid  

Voor de nieuwe cultuurnotaperiode van rijk en provincie (2021-2024) is er met de provincie en 

Groninger gemeenten afstemmend contact geweest. Op het gebied van cultuurspreiding, 

participatie en erfgoedversterking liggen goede samenwerkingsmogelijkheden, die zich ook 

vertalen in provinciale medefinanciering en inzet van provinciale steunfuncties in Midden-

Groningen. Dit zal zich de komende jaren in het uitvoeringsprogramma verder vertalen in culturele 

allianties tussen provincie en gemeenten.  

 

1.8 NPG programma  

We willen met het Nationaal Programma Groningen de komende tien jaar de basis leggen voor een 

plus, een betere balans in de samenleving om energie en perspectief te bieden in een brede 

welvaart. Daar zijn extra middelen voor inzetbaar, die het vliegwiel op gang brengen, dat nog in de 

decennia erna van toegevoegde waarde is.  

Cultuur kan een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden van onze inwoners; vanuit haar 

eigen kracht en de daaruit vloeiende maatschappelijke waarde. Kunstenaars, culturele instellingen 

en ontwerpers inspireren bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven.  

In het lokale NPG-programma Midden-Groningen is cultuur kansrijk verbonden met de ambities Hart 

voor Jeugd en Open je Hart. 
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Met de kernpartners willen we de komende jaren concreet vastleggen: 

- Omschrijving activiteitenaanbod in meetbare prestatie-categorieën 

- Inzet ten aanzien van onze ambities en programmalijnen 

- Publieksbereik in concrete aantallen of percentages 

- Verantwoording over klanttevredenheid en geleverde kwaliteit 

- Bestuur werkt volgens de Cultural Governance Code 

 



1.9 Cultuur in tijden van Corona 

Met de recente maatregelen die genomen zijn om het Coronavirus in te dammen, is de verwachting 

dat er de komende tijd ook minder mensen aan culturele activiteiten kunnen deelnemen. Hoe dat 

voor Midden-Groningen uitpakt is moeilijk voorspelbaar, wel kunnen we aangeven dat er zoveel als  

mogelijk is gebruik zal worden gemaakt van de steun-mogelijkheden die andere overheden 

(provincie en rijk) te bieden hebben. Dat is ook voor onze kernpartners van belang. Waar mogelijk 

zijn we hierin als gemeente ondersteunend. 

De gevolgen van Corona zijn ook merkbaar in het amateur-verenigingsleven. Letterlijk minder 

ruimte om te repeteren, zeker voor kwetsbare doelgroepen, en ook minder gelegenheid om op te 

treden. Daardoor staat ook de maatschappelijke, verbindende functie van een amateur-culturele 

vereniging onder druk. Tel daarbij op dat er in het verenigingsleven vaak sprake is van een broze 

organisatiestructuur (oudere, lang zittende bestuurders die moeilijk opvolging kunnen vinden en 

terugloop in vaste vrijwilligers), dan wordt duidelijk dat hier de komende jaren nog wel het een en 

ander zal veranderen. Wij willen het cultuurveld hier wel in bijstaan, ook om verschraling te 

voorkomen.  

Een breed cultureel aanbod en de aanwezigheid van kunstenaars maken de regio aantrekkelijker 

voor werknemers van bedrijven en zijn positief van invloed op de vrije tijdseconomie met recreatie 

en toerisme. Het is niet voor niets dat zogenaamde ‘Philipssteden’ een sterke cultuurinfrastructuur 

hebben (en een airstrip). Daar zag mijnheer Frits Philips persoonlijk op toe onder meer in 

Drachten, Hoogeveen en Stadskanaal.   
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2. Kansen voor cultuur 

2.1 bestaande cultureel leven en infrastructuur 

De culturele infrastructuur in Midden-Groningen is redelijk solide te noemen en kan wel tegen een 

stootje. Er is sprake van sterke lokale cultuurorganisaties en er is een grote verscheidenheid aan 

grote en kleinere cultuuractiviteiten en -evenementen. In 2019 zijn 3 cultuurcoaches aangesteld, 

die een groot deel van de cultuurtaken uitvoeren als het gaat om lokale onderwijsactiviteiten, 

culturele stimulansen in het sociaal domein en versterkende inzet in het (amateur)cultuurveld.  

Met bescheiden interventies kunnen vaak al veel publiek en deelnemers worden bereikt.  

 

2.2 participatie en inclusie 

Om de cultuurdeelname voor iedereen te stimuleren kan hiervoor in projectvorm gebruik gemaakt 

worden van landelijke fondsen, zoals het landelijke Cultuurparticipatiefonds. Voorbeeld van een 

kleine acties met groot gevolg zijn de Poso fiets- en scootmobiel-tochtjes voor ouderen, met 

culturele bestemmingen. Het project “Dichter bij het verleden” is specifiek opgezet om verhalen 

van ouderen om te zetten in gedichten van jongeren.  

Cultuur heeft ook een directe relatie met de uitgangspunten van de WMO: iedereen kan meedoen 

in de samenleving. Deelname biedt mensen de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en bevordert 

de gemeenschappelijke identiteit. Voorbeeld hiervan is de samenwerking tussen de cultuurcoaches 

en Kwartier Zorg en Welzijn. 

Vanuit de bibliotheek worden ter bevordering van participatie en educatie verschillende 

programma’s aangeboden, niet alleen leesprogramma’s zoals van het Taalhuis, maar ook 

computerles, speciaal toegespitst op praktisch lokaal gebruik (gemeentelijke website en 

formulieren, bankieren, belasting, en dergelijke). Hierdoor kunnen volwassenen weer volwaardig 

deelnemen aan de samenleving en ook hun kans op de arbeidsmarkt vergroten. 

 

2.3 ontschotting van geldstromen  

Met de inzet van cultuur als instrument in het sociaal domein of voor specifieke doelgroepen kan 

ook een beroep worden gedaan op andere geldstromen dan culturele. Vanuit cultuurbudget is per 

2020 een aandeel ‘gestort’ in zowel het gemeentelijk Leefbaarheidsfonds als het Co-

Financieringsfonds, waardoor een bredere inzet van deze middelen mogelijk is. Zo is al eerder G!ds 

geld besteed aan een  activerend ‘bewegen op muziek/dansprogramma’ voor ouderen, en zijn 

organisaties als Vier het Leven en Poso actief in het betrekken van ouderen in het theater. 

Voor de activiteiten van Biblionet op dit relevante gebied wordt al jaren Onderwijs Achterstand 

Budget ingezet. Hiermee is een taal- en leesprogramma door de gehele gemeente ontwikkeld, 

vanaf het consultatiebureau tot en met groep 5 van het basisonderwijs in een doorgaande leerlijn. 

 

2.4 NPG en cultuur 

De huidige cultuurmiddelen volstaan om het reguliere cultuurbeleid uit te voeren. Mochten er extra 

middelen vanuit NPG beschikbaar komen, dan kan er een plus worden gerealiseerd. Dat kan in de 

volgende richtingen: 

De koppeling met het sociaal domein is een kwaliteit van cultuur die kan worden ingezet, maar het 

ligt ook in de lijn om cultuur aan te haken bij het lokale NPG programma. Voorbeeld van cultuur 

gekoppeld aan NPG-middelen is het project in Overschild, waar een lokale kunstenaar een aantal  

beeldende kunstonderdelen samen met de inwoners heeft ontwikkeld en waar cultuur een manier is 

om de versterkingsoperatie in het dorp en buitengebied vorm en inhoud te geven. Het is een 

project met zowel beeldende kunst, theater, film en geschiedschrijving geworden, waar ook 

externe fondsen voor ingezet zijn.        10 



Cultuur en NPG is actief gemaakt in het lokaal programma Hart voor Midden-Groningen. 

In de ambitie Hart voor Jeugd ligt de focus op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jong 

volwassenen. Extra aandacht is hierbij voor cultuuronderwijs en naschoolse cultuurontwikkeling. 

Dat geeft alle kinderen in de hele gemeente de kans om niet alleen kennis te maken met cultuur in 

al z’n facetten, maar ook om er na schooltijd zelf actief mee aan de slag te gaan. Op die manier 

wordt cultuur geografisch gespreid over de hele gemeente en is het bereikbaar voor alle kinderen 

en jongeren, ongeacht hun sociale en economische achtergrond. 

Cultuurparticipatie is voor kinderen en jongeren, die zich hiermee op hun eigen manier kunnen 

vormen en ontwikkelen. Het ligt in de lijn dat jongeren hierbij hun eigen inbreng leveren, hun 

cultuuropvattingen doen ertoe. Jongeren krijgen zo de kans om zich voor te bereiden als 

innovatieve inwoners en inbrengers van creatief denken, zodat ze later flexibel in de samenleving 

en op de arbeidsmarkt kunnen acteren. Dit geldt voor alle niveaus, voor het kind dat goed met de 

handen leert, maar net zo goed voor hen die makkelijker met het hoofd leren. 

  

Bij het onderdeel Open je Hart vormt cultuur in relatie tot identiteit en erfgoed een belangrijke 

bouwsteen in het realiseren van breed gedragen gezamenlijke kernwaarden en uitstraling van onze 

gemeente. Cultuur, erfgoed en landschap verhouden zich tot elkaar en versterken gezamenlijk de 

identiteit en de ruimtelijke kwaliteit. De toekomstige generatie zal zich ook tot erfgoed en 

landschap moeten verhouden.  

Hieraan wordt ook specifiek aandacht besteed in het lokale NPG-programmavoorstel waar nieuwe 

manieren van erfgoedbewustzijn voor de jonge generatie worden ontwikkeld. De achterliggende 

gedachte hierbij is dat een jonge generatie de waarde van monumenten/landschapsbeheer en -

behoud inziet en daardoor ook op een eigentijdse en originele manier tot nieuwe toepassingen en 

(her)gebruik komt. Erfgoed blijft op die manier ook voor de toekomst waardevol.  

Deze historische betekenis van erfgoed wordt zo ingezet om met jongeren aan een nieuwe 

betekenis te werken; voor zichzelf, maar daarmee ook voor het erfgoed. Deze aanpak zorgt voor 

een borging in de toekomst van erfgoed in al z’n facetten. De lijnen met toerisme en 

monumentenbehoud en -beheer versterken de lokale identiteit en zelfbewustzijn/trots. 

 
Schoolklas op excursie bij de Historische Scheepswerf Wolthuis Sappemeer 
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2.5 aanhaken bij provinciale cultuurbeleid  

In het uitvoeringsprogramma van de provinciale cultuurnota 2021-24 is ruimte voor allianties met 

gemeenten op het gebied van cultuurparticipatie, educatie en erfgoed. Hierbij wordt gedacht aan 

meerjarige thematische programma’s in het sociaal domein en het inrichten van een gedeeld 

service centrum voor erfgoedinstellingen en kleine musea (voor verbeterslagen op het terrein van 

publiciteit, onderzoek, educatie en dergelijke). Met deze beleidsuitvoering zijn geen meerkosten 

voor de gemeente gemoeid. De uitvoering wordt in 2021 en verder nader uitgewerkt met 

gemeenten en provincie en het werkveld. 

 

2.6 cultuur in (en na) schooltijd 

Het bestaande cultuur-educatief programma voor het basisonderwijs, dat in de Cultuurkalender 

Midden-Groningen door de cultuurcoach onderwijs, samen met het onderwijsveld wordt opgezet, is 

inmiddels in de gehele gemeente uitgedragen. Dit programma, waar het Kielzog de dragende 

organisatie in is (ook met meerjarige projectsubsidie-aanvragen) gaat uit van een doorgaande 

leerlijn van groep 1 tot en met 8, waarin de kinderen kennismaken met allerlei vormen van kunst 

en cultuur. Met inzet van NPG gelden is hier meer van te maken, zeker op het na-schoolse vlak. 

Hier zijn voor het lokale NPG programma al voorstellen opgezet die de komende 10 jaar verder 

ontwikkeld en ingebed kunnen worden.  

In het basis- en voortgezet onderwijs is Biblionet actief in leesbevordering en het wegwerken van 

taalachterstanden met het Bibliotheek op Schoolprogramma. Gebleken is dat Nederlandse jeugd 

steeds slechter scoort op begrijpend lezen en dat het functioneel analfabetisme een groeiend 

probleem is in een samenleving die ingewikkelder en veeleisender wordt. Niet iedereen is even 

zelfredzaam als het op lezen en computergebruik aankomt.   

 

2.7 jeugd, cultuur als preventie 

Wanneer jongeren zich met hulp van cultuur kunnen ontwikkelen en ontplooien, dan draagt cultuur 

bij aan netwerkvorming, zelforganisatie, competentie-ontwikkeling, leefbaarheid en positieve 

beeldontwikkeling. Problematiek van jongeren wordt via cultuur langs een creatieve weg benaderd, 

niet langs de standaard hulpverleningsroute, die nog wel eens afschrikt. Kunstenaars die zich 

hiermee bezig houden zijn geen hulpverlener in klassiek opzicht, maar kunnen de verbeelding van 

jongeren aanboren om tot creatieve toekomstbeelden te komen. Het Spring-muziektheaterproject 

van het Noord Nederlands Toneel in Hoogezand heeft 3 x aangetoond wat een theater-project met 

een groep jongeren doet en hoe dit een positief vervolg heeft gekregen in zelforganisatie van een 

jeugdsoosgroep in Gorecht-West. 

 

  

Kielzogactiviteit op het Cruyffcourt samen met Jeugd Cultuur Fonds    12 



3. Ambities 
 

3.1. Ruim baan voor de jeugd 

Over 10 jaar moet Midden-Groningen een voorbeeld zijn voor de rest van de noordelijke gemeenten 

voor wat betreft de inzet van cultuur in het jeugd- en jongerenbeleid. Hiervoor gaan we het 

volgende doen: 

• Kunst en cultuur worden een vast onderdeel van het schoolprogramma, opgenomen in het 

curriculum in een doorgaande leerlijn van BO en VO. Creativiteit staat hierbij voorop, naast 

samenwerking tussen de verschillende culturele aanbieders, die maatwerk leveren onder- 

en na schooltijd. 

• Cultuurorganisaties krijgen als opdracht mee om concrete actie te ondernemen om 

jongeren te betrekken bij hun beleid en programmering. Dit moet leiden tot een toename 

van jongerenbetrokkenheid van 30% na 4 jaar (als maker en als publiek). 

• Door het jongerenwerk van onze welzijnsinstellingen wordt samengewerkt met lokale 

cultuurpartners om jongeren, die hun eigen cultuurplannen willen uitvoeren, te coachen. 

 

 
Brief aan de NAM musical van Edith Hulscher (13 jaar)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spring! muziektheater met het Noord Nederlands 

Toneel 
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3.2 Elke inwoner van Midden-Groningen kan altijd deelnemen aan cultuur om zich te vormen en te 

vermaken.  
Cultuur is over 5 jaar een normaal onderdeel in het bestaan van alle inwoners van Midden-

Groningen. Dat is nu nog niet voor alle inwoners even vanzelfsprekend. Het ligt er maar net aan 

wat je van huis uit, of in je directe omgeving tegenkomt en aangereikt krijgt.  

Actieve cultuurdeelname biedt mensen mogelijkheden om vorm en inhoud te geven aan hun 

identiteit, hun relatie met anderen en de manier waarop ze in de wereld staan. De Midden-

Groninger samenleving is divers, op allerlei gebied verschillen mensen van elkaar. Cultuur is een 

manier om mensen bij elkaar te brengen. Het is zowel het creatief proces als het uiteindelijke 

product (concert, voorstelling, expositie) waar een samenleving energie uit haalt.  

Niet iedereen stapt even gemakkelijk in, er zijn drempels die met hulp van de overheid en 

cultuurorganisaties weggenomen moeten worden. Hiervoor gaan we het volgende doen: 

• Cultuureducatie op school in een doorgaande leerlijn voor 4- tot 18-jarigen. Dit om zowel 

sociale als geografische spreiding te realiseren; 

• Financiële drempels wegnemen door blijvend deel te nemen aan het Jeugdcultuurfonds (is 

nu 50 kinderen jaarlijks) en het Meedoenfonds; 

• Aan te sluiten bij de provinciale alliantie voor cultuurparticipatie; 

• Cultuur instrumenteel inzetten als onderdeel van sociaal beleid als het gaat over ouderen-, 

minderheden-, achterstandsbeleid; 

• De gesubsidieerde cultuurorganisaties de opdracht meegeven om vorm en inhoud te geven 

aan actieve cultuurspreiding, ook met hulp van landelijke fondsen en programma’s; 

• Laagdrempelig cultuursubsidies beschikbaar stellen voor incidentele aanvragers die zelf in 

wijk of dorp culturele activiteiten organiseren. 

• Samen met het amateur cultuurveld en provinciale steuninstelling werken aan versterking 

van organisatiekracht (bestuurlijke vernieuwing, verjonging, vrijwilligers). 
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3.3. Cultuur wordt ingezet als een van de drijvende krachten in de vrije tijdeconomie. 

Toerisme & recreatie en de gehele vrije tijdseconomie hebben een sterke verbinding met natuur, 

monumenten en cultuur. Dat is wel gebleken in de Corona-periode van complete stilstand, waarin 

beide sectoren zwaar getroffen werden. Opeens waren er geen recreanten of (cultuur)toeristen 

meer, bezoekers en publiek bleven thuis, activiteiten werden afgelast. De vrije tijdssector werd 

zwaar getroffen. Vanuit de provincie is een Noodfonds voor de sector ingericht van € 10 miljoen, 

ook om voor de toekomst versterkende maatregelen te treffen. Omgekeerd kunnen recreatie-, 

cultuur- en monumentenbeleid veel voor elkaar betekenen voor een levendige en volwaardige vrije 

tijdssector.  

In Midden-Groningen liggen veel kansen voor koppeling van cultuur en toerisme, daar zal de 

komende jaren een sprong in gemaakt worden. Hiervoor gaan we het volgende doen: 

• Marketing Midden-Groningen actief aanhaken bij de Culturele Compagnie, voor informatie 

en inspiratie en publiciteit; 

• Koppelkansen creëren tussen recreatie-ondernemers en cultuurorganisaties, inspelen op 

elkaars kwaliteiten en behoeften. Incidenteel met festivals als Art Carnivale, Watervloot, 

Open Monumentendagen en structureel met cultuur-toeristische routes;  

• Er wordt een helder identiteitsprofiel voor Midden-Groningen opgesteld waarbij landschap, 

water, historie, natuur en cultuur worden verbonden met de recreatieve mogelijkheden 

voor bewoner en bezoeker; 

• Inzetten van het lokaal NPG programma om voor de komende 10 jaar een omslag te maken 

naar een cultuur-toeristisch attractieve gemeente. 

 

 

“Herfst” olieverf op masoniet door Svetlana Tartakovska 
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4. Randvoorwaarden en aanbevelingen 
 

4.1 We gaan uit van een gemeentelijke basisinfrastructuur met organisaties die meerjarig 

ondersteund worden. We willen continuïteit en stabiliteit verstrekken en voor de subsidie een 

eenduidig beoordelingssysteem ontwikkelen. Een stevige basis creëert een levendig cultuurklimaat, 

waar initiatieven van diverse aard en inhoud kunnen opbloeien.  

Daarnaast willen we regelingen en subsidies inzetten om gemeentelijk beleid middels cultuur te 

realiseren. Het Leefbaarheidsfonds en Co-Financieringsfonds zijn per 2020 ingevoerd, dat jaar is 

een pilot om de beide regelingen waar nodig te kunnen aanscherpen voor de periode 2021-2024. 

 

4.2 Als cultuur ingezet wordt in het sociaal domein, dan is verdere ontschotting van budgetten 

noodzakelijk. Dat gebeurt nu ook al met bijvoorbeeld het Onderwijs Achterstand Budget dat deels 

Bibliotheekwerk voor die doelgroep financiert. Ook vanuit andere geldstromen kunnen 

cultuuractiviteiten worden gefinancierd, zoals het geval is bij de grote brede subsidies van 

Leefbaarheidsfonds en Co-financieringsfonds. 

 

4.3 Verder gaan we de huidige infrastructuur voortzetten met: 

a. Gemeentelijke structurele basissubsidies & activiteitenbudget in de vorm van 

Leefbaarheidsfonds en het Co-financieringsfonds.  

b. Voor professionele organisaties met betaalde medewerkers wordt de subsidie jaarlijks 

geïndexeerd.   

c. Gemeentelijke subsidie, die ook dient als matching voor landelijke fondsen- of 

provinciesubsidies, die vaak afhankelijk worden gesteld van een gemeentelijk aandeel.  

d. NPG middelen als het gaat om de plus-financiering van participatie, inzet op jongeren en 

cultuur/erfgoed-educatieprogramma’s.  

e. Ontschotten van geldstromen (toerisme & recreatie, economische zaken, erfgoed, sociaal 

domein, onderwijsachterstanden) door integrale themaprogramma’s op te zetten van waaruit 

verschillende beleidsterreinen samen optrekken om het gezamenlijke doel te bereiken. 

d. Cultuurspreiding, geografisch en sociaal door in te zetten op een programmering op de scholen, 

vooral ook in het naschoolse cultuuraanbod. 

e. Ruimte voor ondernemende, flexibele en dynamische cultuurorganisaties, die in vrijheid 

zelfstandig kunnen inspelen op verandering. Zeker in tijden van Corona is gebleken dat creatieve 

organisaties zichzelf kunnen herpakken en met sterke originele oplossingen komen. 

 

4.4 Wij bieden gemeentelijk: 

Stabiliteit voor het cultuurveld: Door meerjarige subsidieverbanden met grote gesubsidieerde 

instellingen aan te gaan, wordt de stabiliteit van het professionele cultuurveld versterkt. Dan 

ontstaat ruimte voor strategische lange termijn toekomstplannen en neemt de afhankelijkheid van 

de gemeentelijke financiële positie af. Op die manier kunnen ook meerjarige prestatie afspraken 

met de cultuurorganisaties worden gemaakt, waardoor de strategische gemeentelijke doelen 

kunnen worden gerealiseerd.  

Netwerkvorming: We gaan het integraal werken en de goede samenwerking in het culturele veld 

behouden door de Culturele Compagnie de komende 4 jaar te faciliteren met ambtelijke inzet. De 

gesubsidieerde cultuurorganisaties geven wij in de subsidievoorwaarden mee dat zij dragers zijn 

van dit cultuurnetwerk. 
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Aanhaakpunten bij het Nationaal Programma Groningen lokaal: We gaan de cultuurcomponent op 

de onderdelen Hart voor Jeugd en Open je Hart van het lokale NPG-programma omarmen in de 

komende cultuurbeleidsperiode 2021-2024. Hiermee komt een focus op jongerendeelname aan 

cultuur en aandacht in het onderwijs voor erfgoed en leefomgeving. 

Aandeel van cultuur in de vrije tijdseconomie: Er worden actief dwarsverbanden gelegd met 

toerisme & recreatie en de plannen van Marketing Midden-Groningen, waarbij het 

ondernemersbelang in de vrijetijdseconomie, waar het geld verdiend kan worden mede dankzij 

(gesubsidieerde) cultuuractiviteiten. 

Culturele allianties met provincie en Vereniging Groninger Gemeenten partners die verder vorm en 

inhoud krijgen (op het terrein van participatie en educatie). 

Percentageregeling beeldende kunst waar mogelijk toe te passen in gemeentelijke 

(ver)bouwprojecten. 

Cultuur inzet in het sociaal domein, waarbij participatie en educatie leidend zijn. 

Verdere vorm en inhoud voor de uitvoering van het cultuurbeleid: De komende 4 jaar gaan we in 

gezamenlijkheid (cultuuraanbieders met het onderwijsveld) scherpere lijnen uitwerken voor de 

verdere invulling van lokaal cultuurbeleid, parallel aan het ritme van provincie en rijk. Daarmee 

kunnen optimale kansen aangegrepen worden om aan te sluiten bij stimuleringsregelingen van 

beide overheden, beleidsinhoudelijk en financieel. Hierbij kunnen we ook direct aansluiten bij de 

lokale NPG programma’s Hart voor jeugd en Open je Hart. 

 

 finale applaus “Hotel Zigterman”  
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Beleidsuitgangspunten voor de periode 2021-2024: 

1. De basisverdeling van het cultuurbudget de komende jaren op niveau 2020 houden. 

2. De subsidie voor de Fraeylemaborg wordt op dezelfde indexering berekend als die van 

Biblionet en Kielzog. 

3. Voor komende 4 jaar structureel subsidie vrijmaken voor cultuur-toeristische en educatieve 

ontwikkelingen van de Historische Scheepswerf Sappemeer. 

4. NPG middelen investeren om een structurele plus op de thema’s jeugdparticipatie en -

educatie, erfgoed en cultuurtoerisme te zetten. 



Bijlage 1 

 
Het cultuurveld van Midden-Groningen 
 
Lokaal 
 

- Bibliotheek; stedelijke- en kleinschalige dorps/wijkactiviteiten 

- Historisch Archief Midden-Groningen 

- Cultuurcoaches, op onderwijs en sociaal domein + amateurveld 

- Cultuurwerkplaats BC 47 

- Noord Nederlands Tram en Treinmuseum 

- Cinefilmhuis 

- Artos Kunstuitleen 

- Stichting Cultureel Slochteren 

- Rijdende Popschool 

- Comité Open Monumentendag 

- Historische verenigingen 

- Molenstichting 

- Lokale Omroep Mediagroep Midden-Groningen 

- Particuliere Muziekschool de Notenboom 

- Verenigingsleven: koren, korpsen, toneelverenigingen (circa 80)  

- Incidentele cultuurinitiatieven en activiteiten van tijdelijke aard/projecten 

- Kunstenaars 

- Dichtersgroep Midden-Groningen 

- Galeries 

- Diverse particuliere musea en verzamelingen (onder meer: schaatsen, geologische stenen, 

strijkijzers, bromfietsen, Ot en Sien, handwerktuigen) 

- Culturele ondernemers: vormgevers, architecten, schrijvers, fotografen en dergelijke 
 

Boenlokaal 

- Fraeylemaborg, bovenlokale en lokale functie 
- Historische Scheepswerf Sappemeer, bovenlokaal en lokaal 

- Nationaal Busmuseum, bovenlokaal 

- Stichting Watervloot, bovenlokaal en lokaal 

- Incidentele cultuurinitiatieven en activiteiten van tijdelijke aard/projecten 

- Particuliere musea en verzamelingen (onder meer: schaatsen, geologische stenen, 

strijkijzers, bromfietsen, Ot en Sien, handwerktuigen) 

- Stichting Beleveniskollektief, bovenlokaal en lokaal 

- Stichting de Draad, bovenlokaal en lokaal 

- Kunstenaars; beeldend, musici, dansers en dergelijke 

 

 

18  



Bijlage 2 

Cultuur in cijfers 

 

 

 

 

Musea en verzamelingen 20 

Schilderclubs   3 

Professionele kunstenaars 20 

Galeries   8 

Kunstuitleen   1 

Expositieruimtes  5 

 

Muziekverenigingen  30 

Toneelverenigingen  16 

Dansverenigingen  6 

Zangkoren   25 

 

Culturele (erfgoed)stichtingen 13 

Historische verenigingen 7 

 

Cinefilmhuis   1 
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Cultuurvoorzieningen in Midden Groningen



 
Kielzog:  aantal eigen voorstellingen   70 

16%  theaterbezoekers   15.000 

culturele verhuringen   60 

bezoekers verhuringen   10.000 

leerlingen muziek, dans, beeldend 1.000 per week   

activiteiten tbv scholen   8.600 lln BO en VO 

  kunstmomenten (Kielzog contact) 65.000 

Bibliotheek: aantal bezoeken    213.000 

55%  leden     13.000 (20% van inwoners M-G) 

  Bibliotheek op school   6.200 lln op 27 scholen 

  uitleningen    260.000 

  vestigingen    6 

  vrijwilligers    100 

Fraeylema: bezoekers borg/museaal  40.000 

25%  bezoekers tuin    60.000 

  erfgoed-educatie   1.400 lln 

  vrijwilligers    120 

Festivals:  Art Carnivale bezoekers   15.000  

4%  Watervloot    1.500      

Cultuurwerkplaats BC 47: cultuurcontacten  1.500  
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Bijlage 3 
 
Schematische weergave van gemeentelijke cultuurvoorzieningen 
(model Cor Wijn) 

 

 

Gemeenten tussen de 30.000 en 90.000 inwoners kenmerken zich door een cultureel voorzieningen-

patroon dat, behalve uit een 'harde kern', doorgaans bestaat uit een (dependance van een) centrum 

voor kunstzinnige vorming, een museum, een multifunctionele podiumaccommodatie en 

voorzieningen op het terrein van de beeldende kunst (een galerie, een tentoonstellingsruimte, een 

kunstuitleen, soms ateliers). Dit is te beschouwen als het 'gemiddelde pakket'. 

Midden-Groningen beschikt over een cultuurveld dat zich ruim in de middelste ring bevindt en heeft 

een passend voorzieningenniveau volgens deze methode. Om een onderscheidend vermogen aan te 

brengen is de ‘plus’ vanuit het Nationaal Programma Groningen wenselijk. 
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Gemeentelijk cultuurbudget 
 
In deze Kadernota Cultuur is uitgegaan van de huidige (2020) verdeling van het cultuurbudget, 

inclusief het actuele bezuinigingsperspectief. Er vindt zeker geen budgetuitzetting plaats, hooguit 

verschuivingen binnen het budget dat nu al in de begroting staat. We stellen voor om een indexatie 

voor Fraeylemaborg en € 5000,- voor de historische scheepswerf op te nemen en dit kan worden 

gedekt door verschuiving binnen het budget, in de praktijk bleek er sprake van minder uitgaven 

voor SCS en dat willen we hiervoor inzetten. Voor een cultuurvisie is een financiële paragraaf geen 

eerste vereiste. Voor de uitwerking van de visie wel. Daar zal in de komende periode de nodige 

aandacht aan worden besteed, ook in het licht van Corona noodfondsen (provincie) en 

toekomstgerichte cultuurkansen met de middelen van het Nationaal Programma Groningen. 

 

Voor 2020 gaat het om de volgende uitgaven: 

Kielzog (incl 3 cultuurcoaches = 2 fte)   € 2.320.740 

Biblionet      € 1.576.750 

Fraeylemaborg (incl. Fraeylema ensemble)  €     75.000 

Lokale Omroep (volgens VNG norm)   €     36.000 

Stichting Cultureel Slochteren (SCS)   €     11.500 

Leefbaarheidsfonds (ook voor cultuuraanvragen)    €   235.000 *  

Co-financieringsfonds  idem      €   180.000 ** 

MMC/BC 47      €      2.000 

Beeldende kunstonderhoud    €      5.000 

Molenstichting      €     40.000 

Artos       €     12.500 *** 

Rijdende Popschool     €       3.000 

 

 

totaal        € 4.082.490 

 
 

* het leefbaarheidsfonds keert maximaal € 2.000 per activiteit/evenement uit. Cultuurorganisaties 

kunnen hier ook een beroep op doen.  

** het co-financieringsfonds is bedoeld voor (ook cultuur) aanvragen van meer dan € 2.000.  

*** wordt ingezet ter financiering van de gemeentelijke huisvesting. 
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