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Titel:

Structurele cultuur- en muziekgelden

De gemeenteraad van Beesel, bijeen in vergadering op 7 november 2019

Datum
Namens

7 november 2019

fractie

Constaterende

dat:

VLP, CDA, BL, SV

r

Er in de gemeente Beesel veel talent aanwezig is op het gebied
van cultuur en muziek.
Er binnen de gemeente mooie initiatieven zijn die dit talent een
warm hart toedragen en een podium bieden.
Voorafgaand aan de raadsvergadering ingesproken is door The
Rock Station.
De stichting een pleidooi gehouden heeft over de
(on)mogelijkheden van het verder ontplooien van muzikale en
culturele talenten
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Ovemvegende

dat:

o
.
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Roept

op:

o
.

Gemeente Beesel talent vanuit de gemeenschap kansen wil
bieden zich verder te ontplooien.
Er meerdere initiatiefnemers zijn welke aanspraak zouden
moeten kunnen maken op gelden om een kwaliteitsslag te
maken.
De beschikbare gelden breed inzetbaar moeten zijn, echter niet
commercieel uitgenut mogen worden.
Met het verlenen van een structurele subsidie de mogelijkheid
ontstaat voor bekende en onbekende partners om bij te dragen
aan de talentontwikkeling binnen onze gemeente.

Tot het structureel ter beschikking stellen van een bedrag van
50.000 euro ter besteding aan een of meerder projecten binnen
het cultuur- en muziekveld zonder commercieel oogpunt.
De culturele partners betrokken bij de gemeente actief te
informeren over de mogelijkheid tot het aanvragen van deze
subsidie.
Dekking voor 20

te halen uit

o

De raad jaarlijks

informeren over de geldstroom middels een

RIB.

En gaat over tot de orde van de dag,

Naam:
G.T.P.M. Derks
J.E.F. van Tegelen

J.J.A. Heijnen
E.A.M. Franssen
H-4.E. v.d. Beucken

Blz. -

1

/o/ /zlzhYw)

a

Han dtekening

/ en 2a22

ffivLP

CDA

BEESELSE

LIJST

0irmt[rddd crntnal

L-A.P
W,M.

Kllaars

M.J.G.A. v.d. Avoort
A.J.G. Huijs
E- Timmermans
R-A.M. Ambaum
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P.J.l.M. Jacobs
J.H.P. /V4ssen

M.A.S. Urru

A.l,L. Janssen

Stemmen voor:*
Stemmen tegen:*

Besluit:*
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in te vullen door de griffie
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