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Onderwerp: Stand van Zaken Kadernotitie Cultuur 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Naar aanleiding van de eerdere toezegging dat dit najaar de Kadernotitie Cultuur aan uw raad zou 

worden voorgelegd, kunnen wij u melden dat er is gekozen voor een later moment van aanbieding 

vanwege strategische redenen. Wij nemen u graag mee in het proces tot nu toe en schetsen in deze 

raadsbrief de stappen die vanaf nu genomen gaan worden.  

 

Inleiding 

Na de herindeling is cultuurbeleidsontwikkeling beperkt gebleven tot het staand, ongewijzigde 

beleid, waar mogelijk wat meer verdeeld over geheel Midden-Groningen. Hierbij valt te denken aan 

het cultuuronderwijsprogramma en activiteiten vanuit het Kielzog, die zich meer hebben gericht op 

onze gehele gemeente en het amateur-verenigingsleven. Het cultuurplatform de Culturele 

Compagnie was al voor de herindeling vergroot en versterkt vanuit Slochteren en Menterwolde.  

Onlangs zijn de incidentele cultuursubsidies geharmoniseerd. Nu volgen de stappen naar een 

gezamenlijk gedragen cultuurbeleid en beleidsregels voor de structurele begrotingssubsidies van de 

culturele organisaties die Midden-Groningen rijk is.  

In september 2020 wordt door de provincie het cultuurbeleidsplan definitief vastgesteld voor de 

nieuwe beleidsperiode 2021-’24. Nu doet zich de mogelijkheid voor om hierop concreet aan te 

haken met gemeentelijk beleid en uitvoeringsplannen.  

Vanuit de provincie is in dit proces een open houding aangenomen richting gemeenten bij de 

voorbereiding van de kaders en uitvoeringsplannen. Deze opstelling geeft niet alleen 

schaalvoordeel van gemeentelijke samenwerking, maar biedt ook financiële ruimte in de vorm van 

cofinanciering en ondersteuning vanuit provinciale instellingen. Gemeenten worden momenteel 

actief betrokken bij de opdrachtomschrijving aan de steuninstellingen.  

Hiernaast bieden de uitkomsten van de ontwerpteams voor het Lokale Programma NPG de kans om 

cultuur actief en innovatief in te zetten voor de doelstellingen van het Lokaal Programma. Deze 

komen in december in de raad. 
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Gezette stappen in het proces van lokale beleidsontwikkeling: 

- in 2017 is door de Culturele Compagnie een Manifest opgesteld voor Midden-Groningen (met 

inbreng vanuit de drie herindelende gemeenten); 

- vanuit de Culturele Compagnie is een voorbereidende werkgroep beleid opgezet(februari/maart); 

- startbijeenkomst ‘Cultuur in Midden-Groningen’ met input vanuit het brede cultuurveld (17 april); 

- voor afstemmend cultuurbeleid zijn ambtelijke werksessies met de provincie gevoerd (doorlopend 

in 2019); 

- VGG bijeenkomsten met portefeuillehouders cultuur en gedeputeerde; 

- informatieve bijeenkomst 20 juni van raadsvertegenwoordiging met de Culturele Compagnie; 

- beleid is geagendeerd in de reguliere bijeenkomsten Culturele Compagnie (10 x); 

- cultuur ingebracht in het team “Kracht en Trots” van het ontwerpteam Lokaal NPG Programma 

(vanaf september doorlopend). 

 

Tijdpad 2020: 

januari   Cultureel profiel verder uitwerken voor Midden-Groningen 

februari Opstellen strategische lijnen (uit Kompas, Collegeprogramma, Cultureel Manifest, 

Rijksbeleid, kadernota provincie en Lokaal Programma NPG) 

maart  Benoemen lokale ambities en maatschappelijke effecten, concrete doelen 

formuleren 

april  Nader overleg met het veld en betrokken inwoners 

mei  Conceptplan ter discussie voorleggen aan de raad  

mei  Allianties en gezamenlijk opdrachtgeverschap met provincie nader invullen 

juni  Jaarplannen cultuurorganisaties koppelen aan gemeentelijke beleidskaders 

 

 

Bovenstaande willen we realiseren binnen de volgende kaders:  

- basis op orde in de huidige culturele infrastructuur met Kielzog, Bibliotheekwerk, Fraeylemaborg, 

Culturele Compagnie;  

- speerpunt “cultuur op school”; overal en voor ieder kind bereikbaar 

- aansluiting bij Leefbaarheidsfonds en Co-financieringsfonds gericht op sociale ontmoeting via 

(amateur) cultuuractiviteiten en grote cultuurevenementen;  

- samenhang met monumentenbeleid en toerisme/recreatiebeleid; 

- samenhang met sociaal domein en positieve gezondheid. 

 

Wij houden u gedurende dit proces uiteraard op de hoogte van de uitkomsten van de 

vervolgstappen en beleidsontwikkelingen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 
 


