
 

 

 

Motie 7 is unaniem aangenomen. 

Motie 7 

Jeugdprogrammering in De Kring 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 11 november 2021, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het raadsvoorstel Programmabegroting 2022. 
 
Overwegende dat: 

• Wij waarde hechten aan de creativiteit van jongeren en hun creatieve talenten graag stimuleren; 

• Wij waarde hechten aan de culturele ontwikkeling van de Roosendaalse jeugd; 

• Roosendaal beschikt over een mooie schouwburg met vakkundig personeel; 

• Wij graag meer jeugd zien in het theater;  

• Naar het theater gaan niet voor iedereen vanzelfsprekend is, vanwege de kosten of het aanbod; 

• Het goed zou zijn om jongeren mee te laten denken en beslissen over de jeugdprogrammering in 
De Kring; 
 

Constaterende dat: 

• De Kring zich graag inzet voor de Roosendaalse jeugd; 

• De Kring haar kennis over het theater vak graag deelt met geïnteresseerden; 

• De Kring graag een nog betere jongerenprogrammering wil aanbieden;  

• Er een mooi en doordacht plan is gemaakt met de naam ‘Pak Die Regie’; 

• Dit plan ervoor zorgt, dat De Kring de leefwereld van jongeren beter leert begrijpen; 

• Dit plan een waardevolle culturele en maatschappelijke opbrengst kan hebben voor de 
gemeente; 

 

Verzoekt het college: 

1. Om €20.000 uit het coronafonds beschikbaar te stellen ten behoeve van de tweejarige uitvoering 
van het jeugdprogramma ‘Pak Die Regie’ in Schouwburg De Kring in de jaren 2022 en 2023, 
waarvan €16.000 voor de uitvoering en €4.000 voor de communicatie en promotie ervan; 

2. Na een jaar met dit programma te hebben gedraaid, een eerste tussenevaluatie van het 
jeugdprogramma te doen ter verbetering van de uitvoering -en met het oog op continuering na 
de proeffase van twee jaar- en de raad hierover tussentijds te informeren; 

3. De raad na de proeffase van twee jaar een eindevaluatie van het jeugdprogramma aan te bieden. 
 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 

Namens, 

GroenLinks, Naima El Azzouzi 

PvdA, Michael Yap 

Lokaal Sociaal 21, Michael Beens 

D66, Harm Emmen 

VLP, Arwen van Gestel 

Roosendaalse Lijst, Yvonne de Beer 


