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Geachte leden van de raad, 

 

Vanwege de nauwe relatie die Stichting Kielzog met de gemeente (Hoogezand-Sappemeer) heeft 

gehad, als onderdeel van de gemeentelijke organisatie, is deze informatieve raadsbrief gevoegd bij 

de Begroting 2019 van Stichting Kielzog. Stichting Kielzog heeft in december 2018 de subsidie-

aanvraag voor 2019 met begroting (bijlage 1) ingediend.  

 

Kielzog levert producten en diensten die zijn afgestemd op de gemeentelijke vraag. Deze vloeien 

deels voort uit de bestaande basisovereenkomst met Hoogezand-Sappemeer en deels al op het 

beleid dat voor Midden-Groningen gevoerd wordt. Voor 2019 geldt dat dit nog een overgangsjaar is 

waarin de nieuwe situatie na de herindeling wordt voorbereid en per 2020 een nieuwe 

basisovereenkomst met Stichting Kielzog geldt. De subsidie-aanvraag van Stichting Kielzog is 

opgebouwd uit een basisbedrag, vermeerderd met de afschrijvingskosten van de tribune die het 

theater heeft overgenomen in 2018 (inclusief afschrijving volgens gemeentelijke systematiek) en de 

kosten van combinatiefunctionarissen.  

 

Voor 2019 is nieuw dat er specifiek combinatiefunctionarissen cultuur zijn aangesteld, niet alleen 

voor het onderwijs, maar ook voor het sociaal domein en het brede cultuurveld van 

MiddenGroningen. De salariskosten van deze combinatiefunctionarissen worden voor 40% 

gefinancierd door een Rijksregeling die in de Kielzogsubsidie is opgenomen. Stichting Kielzog staat 

voor 70 professionele voorstellingen in allerlei genres in het Theater, een breed aanbod aan 

muzische, dansante, dramatische en beeldende vorming, ondersteuning aan amateurgezelschappen 

in het theater en daarbuiten. Daarnaast organiseert Kielzog eigen culturele projecten en 

evenementen op het gebied van talentontwikkeling en is Kielzog actief in het basis en voortgezet 

onderwijs. 
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De komende jaren wordt het voormalige gemeentehuis gesloopt en herbouwd. Hier zal de 

organisatie, samen met de bibliotheek, de nodige hinder van ondervinden. Om de eventuele 

terugval in omzet (bv zaalverhuur) op te vangen, is Stichting Kielzog voorzien van een financiële 

reserve die voortkwam uit het positief rekeningresultaat van 2017. De subsidie-aanvraag valt 

binnen de gemeentelijke financiële kaders, dat in dit geval ook is aangevuld met de Rijksmiddelen 

voor Combinatiefunctionarissen. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


