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Motie Kunst en Cultuur VVD Meerde
Reg. Nr. 2019-10 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt: 4. Voorjaarsnota 2019 en Perspectiefnota 2020-2023

Onderwerp: intensive samenwerking cultuurplein en kunst en cultuur gerelateerde
verenigingen.

De raad van de gemeente Meerde, in vergadering bijeen op 15 en 16 juli 2019, gehoord de
beraadslagingen,
roept in herinnering dat:
het product 565100 Kunst en Cultuur in 2019 243.219 euro per jaar bedraagt en dat dit
bedrag daarna ieder jaar geïndexeerd wordt;
verenigingen een (beperkte) subsidie kunnen aanvragen bij de gemeente Meerde volgens de
subsidieverordening;
overwegende dat:
er overlap is tussen de activiteiten van kunst en cultuur gerelateerde verenigingen en het de
activiteiten van het cultuurplein;
verenigingen door budgetproblemen met grote moeite verder kunnen professionaliseren en
voornamelijk met vrijwilligers wordt gewerkt;
bij het cultuurplein met professionele docenten wordt gewerkt,
er al een samenwerking is tussen de verenigingen en het cultuurplein;
van mening dat:
het wenselijk is zoveel mogelijk maatschappelijk resultaat te behalen uit de bijdragen die de
gemeente verstrekt;
gelijke verdeling van gemeentelijke bijdragen over alle betrokkenen in kunst en cultuur
gewenst is en passend bij onafhankelijke de rol die de gemeente heeft te vervullen.
verzoekt het college:
1. met alle partijen gedurende maximaal 1 jaar in gesprek te gaan hoe men tot verdere
samenwerking kan komen en welke voorstellen men daarbij heeft;
2. het totale budget van kunst en cultuur beschikbaar te stellen aan deze partijen waarbij er
gekoerst wordt op onderlinge verdeling van middelen en (personele) capaciteit;
3. de verdeelsleutel zodanig zou kunnen zijn dat voor iedere aan deze vereniging en of instelling
deelnemende inwoner van de gemeente Meerde een gelijk gemeentelijk budget beschikbaar
wordt gesteld;
4. halfjaarlijks de raad van de voortgang te informeren;
5. na 1 jaar de balans op te maken en zonodig aan de raad voor te stellen met in gang van 1
januari 2022 de verdeelsleutel conform punt 3 in te gaan voeren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie

Beerd Volkers
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