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Amendement
Reg. IMr. 2019-08 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt: 4. Perspectiefnota 2020-2023

Onderwerp: cultuurombuigïng

Vergadering van de gemeenteraad op 15 en 16 juli 2019.
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Beslispunt 1b, toe te voegen

1b. - de ombuigingen op Cultuur t.l.v, € 50.000 voor 2021 en 2022 niet over te nemen. Als
dekking hiervoor een taakstelling op te nemen op beheer en onderhoud gemeentelijke
accommodaties SMV.
Toelichting

In overweging nemende:
de grote waarde die Kunst en Cultuur toevoegt aan de kwaliteit van onze lokale samenleving,
voor jong en oud;
de nieuwe, maatschappelijk bredere rol daarin van het cultuurplein/De Heerd;
de bereidheid van de Cultuursector als geheel om mee te willen denken en doen als het gaat
om de inclusieve samenleving;
dat het wenselijk is cultuur juist een rol te geven in meer zelforganisatie of preventie in het
sociale domein.
Van mening dat:
in het kader van een gelijk speelveld tussen Cultuur en Sport ombuigingen ad. € 50.000
structureel in alleen de Cultuursector niet voor de hand liggen;
ombuigingen door efficiënter beheer en onderhoud van de accommodaties SMW door één
regie, verreweg de voorkeur heeft boven ombuigingen op het culturele aanbod voor de
inwoners;
het daarom wenselijk is de Cultuurombuigingen zodra dit mogelijk is, te dekken uit de
besparingen door één centrale regie van beheer en onderhoud accomodaties SMV.

* Doorstrepen wat niet van toepassing is

Overwegende dat:
het een complexe materie is om de diverse gemeentelijke accommodaties vanuit 1 regie te
onderhouden en te beheren;
de gemeente enige tijd nodig heeft om een goede formule hiervoor te ontwikkelen;
het wenselijk is de structurele voordelen hiervan ten goede te laten komen van de sociale,
culturele en sportieve programma's waarvoor de accommodaties gebouwd zijn;
de ombuiging op cultuur is opgenomen voor het begrotingsjaar 2021 en 2020 dus gebruikt
kan worden om het efficiënter beheer en onderhoud van de accommodaties SMW op te
zetten.
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