
Paragraaf 6.1  Cultuur algemeen 

 

Artikel 6:1  Begripsbepalingen 

In aanvulling op het begrippenkader zoals vastgelegd in de verordening wordt voor de toepassing van 

dit hoofdstuk verstaan onder: 

a. de cultuurnota : de door de gemeenteraad van Groningen vastgestelde, op dit moment 

geldende cultuurnota; 

b. aanvraagperiode : een door het college te bepalen tijdvak waarin subsidieaanvragen 

kunnen worden ingediend voor activiteiten waarvoor op grond van dit 

hoofdstuk subsidie kan worden verleend; 

c. noodzakelijke kosten : kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van activiteiten 

waarvoor het college op grond van dit hoofdstuk subsidie kan 

verlenen onder aftrek van de op die activiteiten betrekking hebbende 

baten; 

d. kernvoorziening : een grote instelling met een breed aanbod voor een breed publiek, een 

en ander zoals bedoeld in de nota “In het oog, in het hart, 

Cultuurbeleid in Groningen 2005-2008” zoals vastgesteld bij 

raadsbesluit van 24 november 2004; 

e. specifieke 

voorzieningen 

: voor een periode van 4 jaren gesubsidieerde instellingen van zeer 

verschillende aard, kleinschaliger dan kernvoorzieningen en waarvan 

het aanbod een aanvulling vormt op dat van de kernvoorzieningen, een 

en ander zoals bedoeld in de nota “In het oog, in het hart, 

Cultuurbeleid in Groningen 2005-2008” zoals vastgesteld bij 

raadsbesluit van 24 november 2004; 

f. amateurkunst : een activiteit op het gebied van muziek, dans, toneel, beeldende en 

audiovisuele kunst en literatuur, beoefend in de vrije tijd. De 

uitvoerenden, de artistieke leiding uitgezonderd, ontvangen geen 

financiële vergoeding voor hun medewerking; 

g. kunstvakopleiding : alle door de rijksoverheid erkende beroepsopleidingen voor 

kunstenaars op Universitair of HBO niveau; 

h. kunstprofessional : vakmatig beoefenaar van kunst en cultuur met professionele kennis 

en ervaring; 

i. Kunstraad : onafhankelijke instelling die voor de provincie en de gemeente 

Groningen (onder meer) subsidieaanvragen voor kunst- en 

cultuurprojecten beoordeelt; 

j. community art : vorm van kunstbeoefening waarin amateurs zoveel mogelijk op basis 

van gelijkwaardigheid met (een) kunstprofessional(s) deelnemen aan 

een artistiek proces, met een kunstuiting of kunstwerk als resultaat; 

k. actieve kunstdeelname : het zelf beoefenen van een kunst- of cultuurdiscipline, zoals 

schilderen, toneelspelen of zingen. 
 


