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Onderwerp: Keti Koti 

 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
Op 30 juni 2022 heeft u de motie aangenomen over de viering van Keti Koti op 1 juli in het Huis van 
Cultuur en Bestuur. Het verzoek aan het college is het feest Keti-Koti een plaats te geven in 
Midden-Groningen, door bijvoorbeeld het hijsen van een vlag. Het verzoek is daarnaast het Huis van 
Cultuur en Bestuur open te stellen voor activiteiten, culturele- en maatschappelijke instanties 
hierbij te betrekken en culturele minderhedengroepen en -organisaties ruimte te geven om hier zelf 
invulling aan te geven.  
Middels deze raadsbrief willen wij u informeren over de ondernomen acties naar aanleiding van de 
aangenomen motie en het vervolg.  
 
Er is contact gezocht met Kielzog over de mogelijkheid tot het faciliteren van Keti Koti en zij zijn 
bereid hun ruimte op 1 juli 2023 beschikbaar te stellen. Wanneer de organiserende partij tijdig hun 
plan en programma doorgeeft, is Kielzog bereid actief mee te denken over de organisatie.  
 
Het uitgangspunt is dat de culturele minderhedengroepen- en organisaties zelf inhoudelijk invulling 
geven en het voortouw nemen in de organisatie. Kielzog zal hierin ondersteunend zijn. We 
verwachten dat de indienende partij en culturele minderhedengroepen- en organisaties hun 
netwerk gebruiken en verbinding zoeken met elkaar en met partijen die ook actief zijn op dit 
gebied. Er zal contact opgenomen worden met de voorzitter van stichting Pittig Gekruid, zodat hij 
betrokken organisaties, dan wel sleutelfiguren, kan benaderen om in gesprek te gaan en invulling te 
geven aan deze dag. Wanneer er een plan ligt met een kostenoverzicht kan er contact opgenomen 
worden met het Kielzog.  
 
Wanneer er een plan ligt met een kostenoverzicht, heeft de organiserende partij verschillende 
mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Dit kan bijvoorbeeld via het Leefbaarheids- of 
cofinancieringsfonds van de gemeente, Loket Leefbaarheid NPG of de provincie Groningen. De 
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aanvraag voor subsidie uit het Leefbaarheidsfonds moet voor 8 mei 2023 worden ingediend. Mocht 
het benodigde subsidiebedrag de € 2.000 overstijgen, dan dient voor 1 mei 2023 de aanvraag binnen 
te zijn bij het Subsidieloket. In dat geval is cofinanciering door andere partijen wel een vereiste. 
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de gemeente Midden-Groningen onder het 
kopje subsidies.    
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 
 
 
 
 
A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 
Burgemeester Gemeentesecretaris 

 
 
 


