
MOTIE 2021.10  K. Kuipers fractie GroenLinks – Kunst in de raad

(artikel 37 Reglement van Orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door de heer K. Kuipers fractie GroenLinks

Raadsvergadering d.d. 13 april 2021

Agendapunt: Motie vreemd aan de agenda

De raad van de gemeente Tynaarlo;

constaterende dat:

- Startende artiesten het al moeilijk genoeg hebben om een ‘podium’ te krijgen voor 
hun kunsten. 

- Dit door de COVID-pandemie tot het minimum is gereduceerd (en niet alleen voor 
hen maar voor de gehele kunsten sector). 

- Het ontbreken van podia daarbij ook een rol speelt. 
- Gemeente Tynaarlo van het Ministerie van OCW €266.225 heeft ontvangen 

bedoeld voor extra steun aan de kunst- en cultuursector, met oog voor de 
makers, mede doordat kunstenaars veelal niet aanmerking komen voor steun uit 
bijvoorbeeld TOZO, TONK of TVL.

overwegende dat: 
- In onze gemeente we een rijk scala hebben aan muzikanten, dichters, schrijvers 

etc. die nauwelijks hun ‘kunsten’ kunnen vertonen. En dat zal de komende tijd niet 
structureel veranderen. 

- Onze kunstenaars een podium verdienen. 

verzoekt de raad:
- (Startende) artiesten zoals singer-songwriters, akoestische muzikanten, dichters, 

schrijvers en kleinere groepen een podium te geven door aan het begin van de 
raadsvergadering hun kunsten te tonen (projecttitel: Kunst in de raad);

- Dit enige malen per jaar te organiseren; bijvoorbeeld gekoppeld aan 
‘hoogtepunten ’van de raad zoals: voorjaarsnota, begrotingsvergadering, 
jaarafsluiting, Meertmoand streektoal moand;

- De cultuurcoaches hierbij te betrekken en mogelijk vrijwilligers;
- Het ‘optreden’ in de raadszaal te laten plaatsvinden voorafgaand aan de 

raadsvergadering en tevens uit te zenden via de raadswebsite zodat het breder 
‘zichtbaar’ wordt’;

- Wanneer na de COVID-pandemie weer fysiek vergaderd kan worden, dit te 
blijven voortzetten. 

- Een substantieel deel van de hiervoor genoemde gelden van OCW, bedoeld voor 
kunst en cultuur, niet alleen te bestemmen voor, of te laten verdwijnen naar 
instanties, maar te bestemmen voor financiering van het project ‘kunst in de raad’ 
voor makers en artiesten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:



K. Kuipers, GroenLinks


