
 

MOTIE

Reg. nr. 

 Agendapunt 6.2 van de raad Programmabegroting 2021-2024

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 5 november 2020

Onderwerp: Zet een deel van de coronagelden voor kunst en cultuur snel en goed in

De Raad,
gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat
 Voor inwoners en ondernemers de kunst en cultuur een stevige sociale en economische 

bijdrage leveren aan Culemborg;
 In deze coronatijd het ook van de kunst- en cultuursector vraagt om op innovatieve 

manieren ontmoetingen, inspiratie en verbinding mogelijk te blijven maken;
 Het heel mooi zou zijn als de culturele sector in Culemborg hier zelf en gezamenlijk 

uitvoering aan geeft bijvoorbeeld met een gezamenlijk actieplan;
 Culturele makers en instellingen ook in staat gesteld moeten worden om met de 

geldende coronamaatregelen hiermee aan de slag te gaan;
 De culturele makers en instellingen hard geraakt worden door de coronamaatregelen en 

daarom voor hen Rijksgelden beschikbaar zijn gesteld voor ook gemeente Culemborg 
(vooralsnog twee tranches van 97.000 euro) en we deze ook daadwerkelijk aan cultuur 
willen besteden;

 Het van belang is dat er ook na corona een vitale sector is met een goed 
kunstenaarsklimaat en we ons daar verantwoordelijk voor voelen;

 We de beschikbaar gestelde Rijksmiddelen snel en goed willen inzetten om bij te dragen 
aan het culturele leven in Culemborg uitgaande van de mogelijkheden die er wel zijn.

Roept het college op

 De coronagelden voor kunst en cultuur direct ten goede te laten komen aan de kunst en 
cultuur(sector) zelf, zijnde bestaande creatieve makers, culturele instellingen en  
inwoners(initiatieven) met een nadrukkelijke voorwaarde om hierin samen te werken;

 Een deel van de coronagelden voor kunst en cultuur snel en goed beschikbaar te stellen als 
mogelijkmaker van innovatieve concepten en projecten waarbij verschillende domeinen (o.a. 
onderwijs, welzijn, zorg, veiligheid) en doelgroepen in de stad worden samengebracht, het de 
onderlinge samenwerking versterkt en talentontwikkeling bevordert, ook in deze tijd;

 In de communicatie van de gemeente Culemborg en met het Cultuurfonds Culemborg hier 
bekendheid aan te geven;

 Ook een deel van de coronagelden te reserveren voor tegenvallende inkomsten dit jaar en 



komend jaar voor de culturele infrastructuur in onze stad waaronder het theater De Fransche 
School, de bibliotheek, Elisabeth Weeshuis Museum en Kunsteducatie Culemborg;

 De raad over de besteding van deze gelden te informeren, tenminste voor de Kadernota 2022-
2025.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fracties van

GroenLinks, Tim de Kroon

CDA, Nicolien de Geus

Culemborg van Nu, Noël Bos

Toelichting:
In de begroting is nog geen extra geld gereserveerd voor de kunst- en cultuursector terwijl deze wel 
hard geraakt wordt. Als we het hebben over een weerbare stad, dan kunnen we dit niet vergeten. 
Vanuit het Rijk zijn coronagelden ter beschikking gesteld om de hoge nood op te vangen en het 
culturele leven aan te moedigen. Deze motie vraagt om een snelle en goede uitvoering hiervan. Met 
een uitnodiging en oproep aan de sector om nog meer gebruik te maken van innovatieve concepten, 
digitale middelen en beschikbare (buiten)ruimte door samenwerking, en cultuur daarbij in te zetten 
als bindmiddel toegankelijk voor iedere Culemborger. Een gezamenlijk actieplan vanuit de sector zou 
hierin bijv. aan kunnen bijdragen. De cultuurvisie die in december aan de orde komt in de raad, met 
de doelen en plannen die hieruit voortkomen, staat los van de coronagelden die tot nog toe 
beschikbaar zijn gesteld. Deze Rijksmiddelen willen we daarom in elk geval deels al beschikbaar 
stellen.


