Eigenstandige motie subsidie openluchttheaters
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op xx juni 2018 gehoord hebbende de
beraadslagingen.
Constaterende dat:
 Zowel het openluchttheater het Vrouwenhof Roosendaal als het openluchttheater Nispen voorzien
in een cultuurbehoefte middels een unieke beleving;
 Beide openluchttheaters door hun brede programmering uniek zijn in de wijde regio van Roosendaal
(ten zuiden van Den Haag/ ten westen van Gilze-Rijen/ ten noorden van Antwerpen);
 Beide openluchttheaters passen in het beleid van het stimuleren van jeugdactiviteiten;
 Beide openluchttheaters passen bij de wens om onze jeugd meer te betrekken bij cultuur.
 Roosendaal volgens de meest recente Atlas voor gemeenten inzake het cultuuraanbod nog genoeg
uitdagingen heeft;
Overwegende dat:





Beide openluchttheaters gedreven aanwinsten zijn voor onze gemeente;
Het openluchttheaterwerk niet valt onder de nadere regels van de subsidieverordening voor
podiumkunsten, kindervakantiewerk, cultuureducatie of speeltuinen werk;
een structurele bijdrage vanuit de Gemeente Roosendaal een vliegwielwerking kan hebben voor
subsidieaanvragen bij andere subsidieverstrekkers;
Samen met Stichting Beeld Roosendaal en bestuur openluchttheater Vrouwenhof onderzocht dient
te worden of de huidige locatie voldoende mogelijkheden biedt voor doorontwikkeling van het
openluchttheater.

Van mening zijde dat:




Beide openluchttheaters een waardevolle en diverse aanvulling zijn in het cultuuraanbod van onze
gemeente;
Het waarborgen van het organiseren van (jeugd)activiteiten en voorstellingen in de
openluchttheaters leidend moet zijn in het toekennen van een structurele financiële bijdrage;
Specifiek voor het openluchttheater Vrouwenhof gekeken dient te worden naar een optimale
facilitering binnen het stadspark Vrouwenhof, die beter aansluit bij de ambitie van het
openluchttheater en hun groeiende bijdrage in het cultuuraanbod van de gemeente Roosendaal;

Besluit:
1. Het college opdracht te geven om voor de begrotingsbehandeling met een voorstel te komen voor
een structurele bijdrage aan de openluchttheaters;
2. Het college te verzoeken tot een onderzoek, in samenspraak met Stichting Beeld Roosendaal en het
bestuur openluchttheater Vrouwenhof, naar een optimale facilitering van het openluchttheater
binnen het stadspark Vrouwenhof;
3. Dit onderzoek af te ronden voor de begrotingsbehandeling.
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