
Motie 

Motie vreemd aan de orde van de dag – subsidie culturele activiteiten  

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 1 oktober 2015;

overwegende dat

- het college van B&W op 21 april 2015 aan de Wieërter Stadsschötte Sint Catherina 1480 
op grond van artikel 12 van de Deelsubsidieverordening cultuur 2013 een subsidie heeft 
toegekend voor de organisatie van een stadsschuttersfeest (bondsschuttersfeest van de 
bond Berg en Dal);

- het college op 30 juni 2015 de verzoeken van de schutterijen Sint Barbara Tungelroy, Sint 
Oda Boshoven en Sint Job Leuken om een subsidie voor een bondsschuttersfeest van de 
bond EMM heeft afgewezen;

- het college de afwijzing als volgt motiveert: “In recent vastgestelde notities waarin 
cultuurhistorie en erfgoed onderwerp zijn, te weten de ‘Structuurvisie Weert 2025', de 
‘Visie op het stadshart’ (beide vastgesteld door de gemeenteraad op 11 december 2013), 
de Analyse en visie op erfgoedaspecten in de leefomgeving (vastgesteld door de 
gemeenteraad op 25 januari 2015), zijn geen aanknopingspunten omschreven, welke 
subsidiëring (…) rechtvaardigen.”;

- het college in antwoord op vragen van de CDA-fractie over het subsidie voor Sint 
Catherina (9 juni 2015) schrijft: “Een van de hoofdambities beschreven in deze visie (Visie 
op het stadshart) is dat ‘het stadshart van Weert een levendige plek dient te zijn, waar 
zowel jeugd, gezinnen en ouderen kunnen winkelen, cultuur kunnen snuiven, elkaar 
kunnen ontmoeten en activiteiten op het gebied van ontspanning, educatie en vermaak 
kunnen ondernemen. Dit vraagt om onder meer het stimuleren van een gevarieerd 
aanbod van activiteiten en evenementen die dit kunnen ondersteunen’.”;

- het college met deze motivering en uitleg aangeeft dat culturele activiteiten in de stad 
eerder in aanmerking komen voor subsidie dan activiteiten die in de wijken of dorpen 
worden gehouden;

- volgens artikel 12 van de Deelsubsidieverordening cultuur 2013 de plaats waar een 
activiteit wordt gehouden op geen enkele wijze een criterium is voor de beoordeling van 
een aanvraag voor subsidie;

spreekt uit dat

- bij de beoordeling van aanvragen voor subsidie op grond van artikel 12 van de 
Deelsubsidieverordening cultuur 2013 geen onderscheid mag worden gemaakt tussen 
enerzijds de stad en anderzijds de wijken en kerkdorpen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie CDA-Weert

H. Stals

---------- 

Deelsubsidieverordening cultuur 2013

Hoofdstuk 3: Fonds voor culturele activiteiten



Artikel 12 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen
De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:
(Een programma van) bijzondere (podium)activiteiten, gericht op het uitdragen van 
historische en hedendaagse culturele waarden voor een breed publiek, alsmede 
experimentele, incidentele of nieuwe activiteiten die van groot belang worden geacht voor de 
cultuur. 


