Indienen van een MOTIE aan de gemeenteraad ex artikel 29 van het Reglement van
orde (5-7-2018) voor de gemeenteraad
Onderwerp: Coronasteun cultuur
De motie wordt ingediend door:
Dorpspartij, raadslid Van Oort
CDA Gemert-Bakel, raadslid Janszen

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de motie “Coronasteun cultuur” voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
in vergadering bijeen op donderdag 16 december 2021
Overwegende dat:
- De gemeente middelen (€ 140.616 in november 2021) heeft ontvangen om de lokale
culturele infrastructuur in brede zin overeind te houden;
- Het college zowel in 2020 als 2021 in brede zin steun verstrekt heeft richting de culturele
sector aan kunstinstellingen als Kunstlokaal en Eendracht, harmonieën en fanfares, musea,
en culturele zzp’ers;
- Dat cultuurmakers (ZZP’ers) ook op andere generieke en specifieke
tegemoetkomingsmaatregelen een beroep kunnen doen, zoals TOZO, TVL e.d.;
- Geconstateerd wordt dat er mensen de termijn van aanmelden voor gemeentelijke steun
hebben gemist;
- Wij het belangrijk vinden dat eenieder zich kan melden voor coronasteun, zeker als er
sprake is van financiële nood in een huishouden;
- Wij tegelijkertijd aan de voorkant aangeven dat het perspectief van de regeling gericht is op
tegemoetkomen en niet op compensatie van verlies van inkomsten;

roept het college op:
1. Aanvragen vanuit de culturele sector die buiten de termijn zijn ingediend, of hierna
nog binnenkomen tot 10 januari 2022, alsnog in behandeling te nemen;
2. Bij de reeds behandelde aanvragen rondom cultuur in gesprek te treden met de
indieners, opdat bij overlegging van de administratie bezien kan worden of er
aanleiding is voor bijstelling van de afgegeven tegemoetkoming.
en gaat over tot de orde van de dag

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
Fractie Dorpspartij
Fractie CDA Gemert-Bakel
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