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instellingen die tussen wal en schip vallen) 

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Voorjaarsbrief 2020.
Overwegende dat:

- het college 17 miljoen euro heeft gereserveerd uit de noodkas om kunst- en 
cultuurinstellingen te ondersteunen;

- sommige instellingen, waaronder de Uilenburger Sjoel, fungeren als podium 
voor culturele en muzikale uitvoeringen en voorstellingen en tevens andere 
maatschappelijke functies in buurten vervullen, maar vooralsnog niet in 
aanmerking komen voor ondersteunende maatregelen omdat zij niet als 
kunstinstelling staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel; 

- zij door de Corona-maatregelen geen of nauwelijks inkomsten meer hebben;
- deze instellingen geen subsidie ontvangen en daarom nu des te kwetsbaarder

zijn nu de activiteiten waarmee ze inkomsten genereren niet plaatsvinden;
- dergelijke instellingen wel een belangrijke rol spelen in de sociale, culturele en

maatschappelijke ecologie van de stad;
- het goed zou zijn als er een landelijke oplossing zou komen voor dit type 

instellingen maar dit nog steeds zeer onzeker is en te lang wachten kan 
betekenen dat deze belangrijke culturele infrastructuur verloren gaat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Zich maximaal in te spannen om maatschappelijke instellingen zoals de Uilenburger 
sjoel, die niet geregistreerd staan als culturele instellingen, maar wel een culturele en 
maatschappelijke functie vervullen en die nu zwaar worden getroffen door de Corona-
maatregelen, van een faillissement te behoeden door ervoor te zorgen dat ze in 
aanmerking komen voor financiële steun uit het daartoe in het steunpakket 
gereserveerde budget, en/of ze op andere manieren te ondersteunen door 
bijvoorbeeld als gemeente deze ruimtes te huren voor activiteiten indien gewenst. 

Het lid van de gemeenteraad

D.T. Boomsma
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