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Waalre
motie UITVOEREN PARTICIPATIETRAJECT KUNST & GULTUUR
De raad van de gemeente Waalre in vergadering bijeen op 23 februari 2021,gelezen het voorstel tot het
vaststellen van de eerste tussenrapporlage 2021 en bespreking van de programmabegroting 2021 ;

Constaterende dat:
a

Waalre een breed aanbod aan kunst en cultuur voor haar inwoners mogelijk wil maken en de raad
de wens heeft geuit om het huidige kunst- en cultuurbeleid te heroverwegen, zowelwat betreft
inhoud als het beoogde effect;

o

in 2019 de motie kunst en cultuur, van PvdA en Groenlinks Waalre

I

in de startnotitie Kunst en Cultuur die in 2020 werd voorgesteld aan de raad, een participatietraject
was opgenomen, waarbij met Kunstloc partners uit het werkveld en inwoners worden betrokken,

- waarin het college met
name verzocht wordt om aangaande kunst- en cultuurbeleid nadruk te leggen op
burgerparticipatie - unaniem is aanvaard;

zodat vormgegeven kon worden aan nieuw beleid en vervolgens projecten uitgevoerd konden
worden;
a

de kosten van dit participatietraject, zoals te lezen zijn in het voorstel van de startnotitie geraamd
zijn op 4.000 euro, waaronder 3.400 voor Kunstloc en 600 voor overige kosten.

Overwegende dat:

'

deze kosten relatief laag zijn vergeleken met bijvoorbeeld het participatietraject toerisme en
recreatie ad 15.000 euro;

'

kunst en cultuur mensen verbindt en een belangrijke bijdrage kan leveren aan zaken als educatie,
preventie aangaande bijvoorbeeld jeugdzorg en ouderenbeleid, openbare ruimte en toerisme in
Waalre;

'

wanneer onder professionele begeleiding mensen uit het werkveld worden samengebracht, zij
elkaar kunnen inspireren en kunnen komen tot eigen initiatieven ten bate van kunst en cultuur in
Waalre, die bovendien niet automatisch kosten meebrengen voor de gemeente.

Verzoekt het college:

'

4.000 euro te reserveren om in 2021 met de uitvoering van het participatietraject met stappenplan
te starten onder begeleiding van Kunstloc, zoals omschreven in de voorgestelde startnotie van
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