
     
 

AMENDEMENT 
 
 
Onderwerp: Routeplanner cultuur 2017-2020 
 
De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 17 mei  2017; 
 
gezien het voorstel van het college van B&W voor de Routeplanner cultuur 2017-2020, opmaat 
naar een cultuurstad op maat; 
 
overwegende dat 
 
- Weert een groot en divers aanbod heeft op het gebied van cultuur en kunst, op de maat van de 

gemeente; 
- nieuwe vormen van kunst en cultuur een aanvulling daarop zijn; 
- de ontwikkeling van cultuur en kunst primair uit de samenleving moet komen; 
- het op de eerste plaats aan de partijen in de sector zelf is om te bepalen of en in hoeverre zij 

verbindingen leggen en samenwerken; 
- ondernemers in de creatieve sector op de eerste plaats ondernemers zijn, die als zodanig 

moeten worden behandeld; 
- de gemeente (beginnende) ondernemers niet hoeft te faciliteren in huisvesting en dergelijke 

omdat er in de markt partijen zijn die dit doen (Cwartier, Perron C, Perron B); 
- indien de gemeente vernieuwing van het aanbod op het gebied van cultuur en kunst 

stimuleert, de bestaande organisaties en verenigingen ook gebruik moeten kunnen maken van 
de mogelijkheden die de gemeente daarvoor biedt;  

- een minder vergaand plan dan de door het college voorgestelde Routeplanner cultuur 2017-
2020  in de toekomst kan worden gevolgd door een grotere inzet van de gemeente voor de 
stimulering van cultuur en kunst indien dit plan goede resultaten oplevert; 

 
wijzigt het voorstel als volgt 
 
- de tekst van het concept-besluit wordt geschrapt; 
- het besluit wordt: 

1. Een stimulans geven aan vernieuwende kunst en cultuur in Weert door: 
  a. het steunen van (initiatieven voor) samenwerking in de culturele sector die gericht is 

op verbetering en vernieuwing (punt 1 van de aanvullende informatie routeplanner); 
  b. het beschikbaar stellen van een of meer presentatieruimten voor Weerter kunstenaars 

(punt 5); 
  c. het beschikbaar stellen van subsidies voor projecten die vallen binnen de thema’s van 

het omvormingsfonds (punt 7); 
  d. het beschikbaar stellen van subsidie voor activiteiten van de Weerter organisaties en 

verenigingen op het gebied van cultuur en kunst die experimenteel of vernieuwend 
zijn; 

 2. Hiervoor een jaarlijks bedrag beschikbaar stellen van € 100.000 (1.a. € 5.000, 1.b. 
€ 25.000, 1.c. € 25.000, 1.d. €45.000), onder voorbehoud van goedkeuring hiervan bij de 
vaststelling van de begroting 2018;  

 3. Het college te machtigen tot het vaststellen van de criteria voor de toekenning van 
subsidies en het beschikbaar stellen van presentatieruimte(n); 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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