Motie vreemd aan de orde van de dag “Coronasteun cultuursector”
De raad van de gemeente Roermond, in vergadering bijeen op 8 april 2021;
in aanmerking nemende:
a. dat de gemeente Roermond via de brief van 26 juni 2020 van het Ministerie van
BZK, de septembercirculaire van 15 september 2020 en de decembercirculaire
van 16 december 2020 in totaal bijna 1 miljoen euro heeft ontvangen ter
ondersteuning van de lokale cultuursector;
b. dat meerdere gemeenten in en buiten Limburg in reactie daarop, deels reeds in
2020, steunregelingen en of herstelplannen voor hun lokale culturele sector
hebben vastgesteld;
constaterende:
c. dat Roermond nog geen ondersteuningsregeling of herstelplan heeft vastgesteld;
d. dat ook in Roermond de culturele sector lijdt onder de gevolgen van de
Coronacrisis en door het ontbreken van een gemeentelijke regeling nu de
dringend (financiële) ondersteuning moet ontberen;
e. dat bij de beantwoording op 11 februari 2021 van de door de VVD-fractie op 21
januari 2021 gestelde vragen over ondersteuning van de lokale cultuursector de
toezegging kwam in februari 2021 met een regeling te komen;
f. dat bij de beantwoording op 9 maart 2021 (ontvangen op 23 maart 2021) van de
door de VVD-fractie op 17 februari 2021 gestelde vervolgvragen over
ondersteuning van de lokale cultuursector de toezegging is gedaan de
besluitvorming over een regeling nu in maart 2021 te doen.
g. dat op 6 april 2021 een dergelijke regeling nog steeds niet bekend is gemaakt;
overwegende:
a. dat in het Coalitieakkoord 2018-2022 onder het motto levendige stad een
‘verbindend cultuurbeleid’ is opgenomen;
b. dat niet alleen aan de raad, maar ook aan betrokkenen uit de lokale cultuursector,
toezeggingen zijn gedaan via de beantwoording van de art. 43 vragen met
betrekking tot het besluitvormingsmoment over een ondersteuningsregeling;
draagt het college op:
1. op zeer korte termijn, analoog aan andere gemeenten in Limburg, een
ondersteuningsregeling en/of herstelplan voor de lokale cultuursector te
publiceren;
2. deze regeling niet later dan 1 mei 2021 open te stellen voor aanvragen;
3. de middelen die vanuit de centrale overheid werden toegewezen voor deze
ondersteuningsmaatregelen via een raadsbesluit in een apart daarvoor bestemde
reserve te storten;
en gaat over tot de orde van de dag.
Aldus vastgesteld door de raad in zijn vergadering van 8 april 2021,
de griffier,
de voorzitter,
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