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Motie
Reg. Nr. 2020-04

Agendapunt: 5. Voorjaarsnota 2020 en perspectiefnota 2021-2024
Onderwerp : Kunst en Cultuur ombuigingen
De raad van de gemeente Heerde in vergadering bijeen op 13 juli 2020, gehoord de beraadslaging,

roept in herinnering:
Het product Kunst en Cultuur een opdracht heeft gekregen om € 100,000,00 te bezuinigen waarvan
€ 50.000,00 voor rekening zou komen op het programma Sociaal Maatschappelijk en het
Cultuurplein en de Bibliotheek ieder € 25.000,00.
Met veel pijn en moeite hebben het Cultuurplein en de Bibliotheek voor Coronatijd een bedrag van
rond de € 8.000,00 als mogelijke bezuinigingen aangegeven. De kaasschaaf kan niet meer en
zonder grote negatieve consequenties voor de Samenleving van Heerde met als gevolg ook
frictiekosten lukt het niet om een gezond Cultureel klimaat te handhaven.
Door Covidl9 zijn culturele organisaties nog eens extra getroffen.

overwegende dat:
Kunst en cultuur een grote waarde toevoegt aan onze samenleving voor alle doelgroepen
Dat het Cultuurplein samen met de Bibliotheek het afgelopen jaar veel energie gestoken
heeft om de kosten tot het minimum te beperken De bereidheid bij de cultuur sector als
geheel om mee te willen denken en doen als het gaat om een inclusieve samenleving en een
integratie van de sector ook als preventie in het sociale domein, maken dat zij onmisbaar
zijn.
van mening dat:
In het kader van gelijk speelveld tussen Kunst/Cultuur en Sport de ombuigingen van 2x
€ 25,000,00 niet voor de hand ligt
Ook al omdat het afgelopen jaar er veel geld is gegaan naar structurele oplossingen in de
accommodatiesfeer voor sportverenigingen
Er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden met grote consequenties voor inwoners van
Heerde (zie bijlage: toelichting)

verzoekt het college van burgemeester en wethouders om:
1. De ombuigingen/bezuinigingen op het Cultuurplein en de Bibliotheek van ieder € 25.000,00
structureel geen doorgang te laten vinden vanwege eerder aangegeven onmogelijkheden voor het
cultuurplein en bibliotheek t.a.v. de bezuinigingen van elk € 25.000,00 en zeker na Coronatijd.
2. En de oplossing te zoeken in het structureel dekken van de kosten van het cultuurplein
/bibliotheek ad € 50.000,00 in de meerjarenramingen van 2021 en verder Mede door de
meevallers in de december en mei circulaires.

en gaat over tot de orde van de dag,
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Bijlage:
1. toelichting

Resultaat stemming:
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