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vreemd aan de orde van de dag

Raadsvergadering van: 17 april2Q18 r'
Behorende bij agendapunt

Onderwerp Subsidies 2018 voor cultuur

Q^ûc( ¿'"l
De raad van de gemeente Beemster, in vergadering bijeen op 20 febflrarizû1ô.

Gelet op artikel 36 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en
anderewerkzaamheden van de gemeenteraad van Beemster 2010.

Ovenruegende, dat:

L Culturele stichtingen en verenigingen op het punt staan om zich op te heffen of
activiteiten drastisch te verminderen.

2. Dit een effect is van het door het college gemaakt keuzes voor de subsidies op
cultuur binnen de raad gesteld kaders.

3. Er voor de gemeenschap, als ook voor de gemeente Beemster een groot verlies
ontstaat als er niet met meer begrip wordt gestuurd op dit beleidsterrein.

4. Dat dit ook de kosten voor de gemeente Beemster op termijn zal vergroten in plaats
van verkleinen.

5. Er nauwelijks nog gekeken is þg!!Ð, hoe je daar wel op moet sturen.
6. Eigen verantwoording van alle cultuur- en sportclubs echt in de genen zit en zij ook

als volwaardig willen worden aangesproken op hun verantwoording.
7. Dat de activiteiten van al deze clubs er voor zorgdragen dat ook vooral onze jeugd

een doel kan vinden in deze zeer ingewikkelde tijd. Dat zij (de stichtingen en
verenigingen) het predicaat preventie 100% volledig verdienen, maar daar nog
onvoldoende zelf van bewust zijn.

8. Dat dus het domein preventie jeugd en cultuur & sport communicerende vaten zijn,
ook financieel.

9. En er dus voldoende ruimte is, financieel en bij alle betrokken partijen om er samen
uit te komen.

Roept het college van burgemeester en wethouders op om:

alle verenigingen en stichtingen die gebruik maken van een vorm van gemeentelijke
subsidie opnieuw te consulteren en tot goede werkafspraken te komen.

En gaat over tot de orde van de dag

De van


