
.-
(D

(D

Gemeente

Roosendaal

Aan de leden van de raad van de gemeente

Roosendaal

contactpersoon

onderwerp

M. Vriens

Afdoening motíe cultuun¡reek voor mensen

met een beperking

Roosendaal

bijlage

3 februari 2020

Geachte leden van de raad,

Tijdens de raadsvergaderingen van B november 2018 heeft uw raad de motie Cultuunryeek voor
mensen met een beperking aangenomen. Middels deze motie vezoekt u het college 1) in beeld
te brengen waar mensen met een beperking in de gelegenheid worden gesteld om mee te doen
aan culturele activiteiten en dit in een overzichtelijk aanbod beschikbaar te stellen voor mensen
met een beperking. 2) Om in samenspraak met culturele partijen de mogelijkheden van het
organiseren van een cultuunryeek voor mensen met een beperking, analoog aan de beweegweek
2018, te ondezoeken en 3) De raad voor de zomer van 2019 op de hoogte te stellen van de
resultaten.

Cultuurparticipatie voor mensen met een beperking
De participatie van mensen met een beperking is een van de uitgangspunten in de nota 'Oog
voor elkaar', die stelt dat iedereen mee kan doen in Roosendaal. De vorm waarin dat gebeurt
laten we over aan de deskundigheid van de organisaties. Op het moment dat de vraag werd
gesteld door de gemeenteraad waren de subsidieaanvragen voor 2019 al ingediend. We hebben
in de subsidie-uitvraag van Cultuurcompaan voor 2020-2024 ruimte om culturele activiteiten te
organiseren voor specifieke doelgroepen. De in de motie genoemde activiteiten passen daar
binnen.

ln het overleg over de subsidie voor 2020 hebben we dit onderwerp nader besproken met
Cultuurcompaan. Kanttekening is wel dat er al het een en ander wordt georganiseerd op het
gebied van cultuurparticipatie. Het aanbod voor cultuurbeoefening varieert van dagbesteding tot
vrijetijdsbesteding. We denken aan onder andere S en L, Respect en ïiuri. Mensen met een
lichamelijke beperking kunnen over het algemeen meedoen met het regulier cultureel aanbod.

Cultuurcompaan start in het voorjaar van 2020 mel een behoefteondezoek bij mensen die het
aangaat en haalt ervaringen op bij Sportservice over de Beweegweek. Het onderzoek van
Cultuurcompaan zal zich richten op witte vlekken in het aanbod en/of de belemmeringen die
mensen met een beperking mogelijk ervaren om te participeren bij culturele evenementen. lndien
er behoefte blijkt aan extra cultureel aanbod dan zoeken zt¡ daar een passend antwoord op. Als
blijkt dat een Cultuunrveek hier een passende activiteit is dan kan het op deze wijze een vervolg
krijgen.



lk stel u voor de motie 'Cultuurweek voor mensen met een beperking' af te doen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Roosendaal,

namens dezen,

wethouder Ruimtelijke Ordening,
Financiën, Wonen en Cultuur

T. Theunis


