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MOTIE "OP DE BRES VOOR HET METROPOLE'

Nummer: M18/69
De gemeenteraad van Hilversum, bijeen op 11 juli 2018, ter behandeling van de 'KadernotaÆinancieel
beeld-Coalitieakkoord 2018 van de gemeente Hilversumo,
Constaterende dat:

.
.

het Metropole Orkest, opgericht in 1945 onder beschermheerschap van Het Koninklijk Huis en
sindsdien residerend in Hilversum, deel uitmakend van het MCO, een uniek orkest is met een
enoÍne nationale en intemationale reputatie;
het Metropole orkest eveneens van grote waarde is voor het culturele klimaat in Hilversum en onze

regio;

.
.
.
.

het Metropole orkest bij de minister van Cultuur de noodklok heeft geluid over het structurele
financiële tekort van het orkest;
het Metropole orkest vanwege dit tekort moeite heeft om het behoud van de kwaliteit te garanderen;

nu al orkestleden niet fulltime aangesteld worden en extra banen moeten nemen om financieel het
hoofd boven water te houden;
de Minister van Cultuur heeft aangegeven - in ieder geval tot aan de inwerkingtreding van de
nieuwe financiële verdeling van de Culturele Basisinfrastructuur per 202I- onvoldoende in het

terugdringen/opheffen van de financiële tekorten-die het Metropole Orkest in haar kwalitatieve
voortbestaan bedreigen- te kunnen voorzien;

.

de minister op basis hiervan een beroep doet op de regio Gooi en Vechtstreek en de gemeente om
mee te helpen

(tijdelijk en deels) in die tekorten te voorzien.

Overwegende dat:

.
.
.

orkesten in het algemeen kwaliteit opbouwen over een langjarige periode en verlies van kwaliteit
niet makkelijk te herwinnen is;
het Metropole Orkest zeer goed past in het profiel en het karakter van Hilversum en de Gooi en
Vechtstreek en als zodanig een verbindende rol in de regio kan spelen;
het Metropole Orkest een nóg grotere bijdrage kan leveren aan het culturele leven van Hilversum
en de regio met name door meer optredens in onze regio en bijdragen aan de cultuureducatie van

jeugd in onze regio.

Spreekt als mening uit dat:

.
.

Hilversum het belangrijk vindt om het Metropole Orkest tot aan de nieuwe beleidsperiode van de
Culturele Basisinfrastructuur te helpen haar voortbestaan en kwaliteit te waarborgen;
Hilversum de relatie met het Metropole Orkest kan versterken door het aangaan van een structurele
programmatische subsidierelatie onder de voorwaarden dat het Metropole Orkest vaker optreedt in
de Mediastad en bijdraagt aan de regionale cultuureducatie;

de regio Gooi en Vechtstreek én de regiogemeenten een bijdrage kan worden gewaagd voor het
Metropole Orkest vanwege haar voor de regio unieke karakfer en kwaliteit en de potentiele bijdrage
die het orkest aan het culturele klimaat en de cultuureducatie in de regio kan leveren.

VERZOEKT HET COLLEGE:
1.

met het Metropole Orkest in gesprek te gaan over de mogelijkheden om een verdere bijdrage
aan het culturele klimaat (bv. door jaarlijkse concerten) en cultuureducatie aan Hilversum en
de regio te leveren;

2.

in en met de regio te bespreken welke ondersteuning (bv. € 1,00 per inwoner) er vanuit de
regio en/of buurgemeenten in de Gooi en Vechtstreek mogelijk is;

3.

met de Minister van Cultuur te bespreken onder welke voorwaarden en in welke mate het
Rijk bijdraagt aan de tijdelijke ondersteuning - tot aan202L - van het Metropole Orkest;

4.

naar aanleiding van deze gesprekken de Raad een voorstel voor te leggen vóór de
begrotingsbehandeling waarin wordt aangegeven onder welke voorwaarden de gemeente
ruimte in haar begroting kan wijmaken voor de structurele ondersteuning van het orkest (bv.
ter hoogte van € 1,00 per inwoner) . Deze ondersteuning te dekken vanuit de verhoging van
het cultuurbudget, zoals in het coalitieakkoord voorzien;

5.

in datzelfde voorstel vóór de begrotingsbehandeling aan de Raad aan te geven:

* wat de totale tijdelijke financieringsbehoefte tot aan 2021vanhet Metropole Orkest is;
* onder welke voorwaarden en in welke mate het Rijk tot aan202l bijdraagt aan de
ondersteuning van het Metropole Orkest;

* onder welke voorwaarden

en in welke mate Hilversum en de (gemeenten in de) Regio Gooi
en Vechtstreek het Metropole Orkest tot aan 2021 kunnen ondersteunen (bv. ter hoogte van

€ 1,00 per inwoner) en waar deze bijdrage uit wordt gedekt.
En gaat over tot de orde van de dag.

Marijke Groesz
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