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MOTIE: Houd onze Cultuurkanjers overeind!

De gemeenteraad van Zoetermeer, in vergadering bijeen op 22 en 29 juni 2O20,

Constaterende dat:
r Het nog wel even kan duren voordat we weer als vanouds in groten getale naar een concert,

toneelstuk of evenement kunnen
o Ook de culturele sector in Zoetermeer keíhard getroffen wordt door de corona-crisis
r Het kunnen blijven voortbestaan van onze grote 'Cultuurkanjers' en publiekstrekkers zoals

het Stadstheater, Het Nationaal Videogame Museum, het CKC, de Boerderij, Museum De
Voorde, De Bibliotheek enz. maar ook de grote festivals en evenementen niet
vanzelfsprekend is

Overwegende dat:
o Cultuur aan vele Zoetermeerders plezier en ontspanning geeft
o Het omvallen van één of meerdere grotere Cultuurkanjers een enorme kaalslag voor ons

culturele aanbod zou betekenen
r Voorzieningen, zeker de grotere, als ze eenmaal zijn omgevallen moeilijk weer teruggehaald

kunnen worden en dan veelal tegen hoge kosten
r We onze Cultuurkanjers nÍ moeten ondersteunen, zodatwe zodra de crisisvoorbij is,

ervan kunnen blijven genieten
o De coronacrisis ook kansen kan bieden voor meer samenwerking in de culturele sector en

nieuwe innovatieve concepten

Verzoekt het college om:
r Samen met de belangrijkste dragers van onze cultuursector in gesprek te gaan over de

gevolgen van de coronacrisis en een analyse te maken van de overlevingskansen van onze
Cultuurkanjers

o Te onderzoeken of er een plan gemaakt kan worden hoe we in ieder geval het komende jaar
onze Cultuurkanjers overeind kunnen houden en onder welke voorwaarden, waarbij we er
vanzelfsprekend van uitgaan dat ook de instellingen zelf hun bijdrage leveren

o Te onderzoeken welke afspraken er op de langere termijn nodig zijn om financieel gezond te
blijven, bijvoorbeeld over nieuwe verdienmodellen of meer samenwerking op bedrijfsvoering
of programmering

r Voor de begroting of voor het bespreken van de Cultuurvisie met de resultaten naar de raad
te komen

Margot Kraneveldt, PvdA Zoetermeer
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