
Agendanummer 7 Motie 30 

 

Motie Ondersteunen senioren-amateurkunstverenigingen  

De raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch in vergadering bijeen op 8 november 2022, gehoord de 
beraadslagingen over het raadsvoorstel ‘Conceptbegroting 2023’ (registratienummer 14217469) 
 

Constaterende dat: 

• Op 10 november 2020 de cultuurbegroting voor de periode 2021 – 2024 door de 

gemeenteraad is vastgesteld; 

• Hierbij de Regeling amateurkunsten is herijkt, waarmee een focus op jeugd en muziek is 

gelegd; 

• Seniorenverenigingen binnen de Regeling amateurkunsten zonder jeugdleden uiteindelijk 

terugvallen op een basissubsidie van 850 euro per jaar. 

Overwegende dat: 

• Muziek zorgt voor verbinding en maatschappelijke activatie voor jong en oud; 

• Senioren een belangrijke rol spelen in het maatschappelijk participeren voor ouderen; 

• Door de coronapandemie het aantal leden af is genomen en het flankerend beleid nog 

onvoldoende benut wordt; 

• De energiecrisis en de inflatie ook gevolgen hebben; 

• Seniorenverenigingen binnen de Regeling amateurkunsten een verbindende rol willen spelen 

in het toegankelijk maken van muziekonderwijs voor jongeren; 

• In de Regeling amateurkunsten middelen, voor 2022 circa €25.000,-,  onbenut zijn gebleven 

door het achterblijven van het aantal jeugdleden; 

• Het wenselijk is om seniorenverenigingen binnen de Regeling amateurkunsten gedurende de 

resterende looptijd van de cultuurbegroting 2021-2024 te blijven ondersteunen op het niveau 

van 2022; 

• Bij de evaluatie van de cultuurbegroting 2021 – 2024 een nieuwe integrale afweging te 

maken. 

 

Verzoekt het College om: 

• De subsidie voor seniorenverenigingen binnen de Regeling amateurkunsten gedurende de 

resterende looptijd van de cultuurbegroting 2021-2024 voort te zetten op het subsidieniveau 

van 2022; 

• De kosten die hiermee gemoeid zijn (ca. €10.500,- per jaar) te dekken vanuit bijvoorbeeld 

beschikbare middelen van de Regeling Amateurkunsten. 

• Bij de evaluatie van de cultuurbegroting van 2021-2024 de uitwerking van deze motie te 

betrekken, zodat een nieuwe integrale afweging kan worden gemaakt. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Fouad Kabbouti – Partij van de Arbeid    Freek van Genugten – CDA  

Joep Gersjes – VOOR Den Bosch   Roos van der Kallen – Rosmalens Belang 

Marieve Craste –  D66     Antoon van Rosmalen –  GroenLinks 

Sjef van Creij – gewoon ge-DREVEN   Freek van Haren – VVD   

Paul van der Krabben – Bosch Belang    Arjen van Silfhout – Volt 

Rinie Mees – Leefbaar ’s-Hertogenbosch  Cecile Visscher – SP 


