
 
Aangehouden 

Motie 2. 
Steun voor cultuurverenigingen tijdens COVID-19 crisis 

 
De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op donderdag 9 juli 2020, gehoord 
hebbende de beraadslagingen over raadsmededeling 36-2020 Voorjaarsbrief 2020; 
 

Constaterende dat: 

- Maatregelen om de corona uitbraak in te dammen hebben geleid tot het sluiten van culturele 

instellingen, het niet kunnen volgen van cultuuronderwijs en het opleggen van beperkende 

maatregelen voor (culturele) evenementen; 

- De versoepeling van de maatregelen nog niet heeft geleid tot een verbeterde positie voor de 

cultuursector;  

- Gemiste huurinkomsten nadelig kunnen zijn voor de gemeente en huurverplichtingen nadelig zijn 

voor de verenigingen en cultuurondernemers; 

- Er vanuit het Rijk compensatiemiddelen in het vooruitzicht zijn gesteld om de lokale 

cultuursector financieel te ondersteunen; Roosendaal zal ca. 275.000 euro ontvangen voor de 

borging van alleen de lokale en regionale culturele infrastructuur;   

 

Overwegende dat: 

- Voor het komende seizoen 2020/2021, er minder sponsoropbrengsten worden verwacht door 

het slechte economische klimaat, met name voor lokale ondernemers;  

- Cultuur in verenigingsverband een belangrijke bijdrage levert in het tegengaan van eenzaamheid, 

het verbeteren van vaardigheden en het bevorderen van de sociale cohesie;  

 

Van mening zijnde dat: 

- Het onwenselijk is dat culturele instellingen niet meer aan hun financiële verplichtingen kunnen 

voldoen als gevolg van de corona-pandemie;  

 

Verzoekt het college om:  

1. Samen met de cultuurverenigingen te komen tot een convenant waarin afspraken worden 
gemaakt over (aanvullende) ondersteuningsmaatregelen ten behoeve van de periode dat er van 
rijkswege beperkingen zijn opgelegd die effect hebben op de exploitatie van de 
cultuurverenigingen; 

2. Afspraken te maken over de voorwaarden van eventuele steunmaatregelen ten behoeve van het 
borgen van de lokale en regionale infrastructuur en hoe deze ten goede kan komen aan het 
cultureel verenigingsleven en de lokale cultuurondernemers; 

3. De eventuele financiële consequenties die hieruit voortvloeien, te verwerken in de begroting; 
4. De compensatiemiddelen die beschikbaar komen vanuit het Rijk en die specifiek zijn bedoeld 

voor de cultuursector, ook daadwerkelijk ten goede te laten komen aan deze sector;  
 
En gaat over tot de orde van de vergadering, 
 
Namens, 
 
VLP, Arwen van Gestel 

https://raad.roosendaal.nl/Gemeenteraad/vlp

