
                                                     

Amendement 2020.4 – Mee te nemen gelden uitbreiding cultuur en 

cultuurcoaches
(artikel 35 reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

Ingediend door Dijkstra (PvdA)

Raadsvergadering d.d. 10 november 2020

Agendapunt: 5 Najaarsbrief

Tekstvoorstel:

Het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

 

Oude tekst:
13. …

14. In te stemmen met de in deze Najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad
€ 904.925, waarbij het bedrag ten behoeve van De Aanloop ad € 27.225 wordt 
herbestemd en toegevoegd aan het preventiefonds zoals opgenomen in beslispunt 
13;

15. …

16. …

17. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

te wijzigen in:

Nieuwe tekst (onderstreept):
13. …

13A. In te stemmen met het instellen van een Corona-noodfonds culturele verenigingen 
en stichtingen waar subsidies uit gedekt kunnen worden voor culturele verenigingen 
en stichtingen die ondersteuning nodig hebben in hun exploitatie ten gevolge van de 
Covid-19-crisis;



14. In te stemmen met de in deze Najaarsbrief genoemde mee te nemen gelden ad
€ 904.925, waarbij het bedrag ten behoeve van De Aanloop ad € 27.225 wordt 
herbestemd en toegevoegd aan het preventiefonds zoals opgenomen in beslispunt 
13 en de bedragen ten behoeve van uitbreiding cultuur en cultuurcoaches worden 
herbestemd en toegevoegd aan het Corona-noodfonds culturele verenigingen en 
stichtingen zoals opgenomen in beslispunt 13A;

15. …

16. …

17. In te stemmen met bijgevoegde, maar naar aanleiding van amendement 2020.4 zo 
 nodig gewijzigde, begrotingswijziging

Toelichting:

De PvdA begrijpt dat door Covid-19 de bedragen ten behoeve van uitbreiding van cultuur en 

cultuurcoaches in 2020 niet volledig zijn besteed.

De vooruitzichten voor wat betreft Covid-19 zijn ongewis en dus is het ook allerminst zeker 

dat deze bedragen in 2021 wel besteed zullen worden. Het is wel zeker dat veel culturele 

verenigingen en stichtingen financiële klappen te verduren krijgen door Covid-19.

Daarom zou de PvdA de resterende bedragen uit 2020 liever herbestemmen voor een 

Corona-noodfonds voor deze organisaties dan het beschikbaar te houden voor de 

oorspronkelijke bestemming.

Uit dit Corona-noodfonds kunnen culturele organisaties vervolgens hulp krijgen als zij in hun 

exploitatie getroffen worden door de gevolgen van Covid-19.

Namens:

PvdA K. Dijkstra


