Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp

Motie van treurnis: afspraken over cultuuraanbod zonder cultuurnota

Waarom een motie van treurnis?
Op 6 november 2018 nam de raad het amendement ‘Ontwikkelen Cultuurbeleid’ aan. Het college
kreeg de opdracht om een breed gedragen kunst- en cultuurbeleid te maken, samen met lokale
verenigingen en instellingen. Omdat de cultuurnota nog niet gepresenteerd was, nam de raad op 12
november 2019 een motie aan. Hierin werd het college nogmaals verzocht om cultuurbeleid op te
stellen, en wel vóór de behandeling van de Voorjaarsnota 2021. Op basis hiervan zou de raad de
meerjarenbegroting, indien nodig, herzien. Het college heeft zich niet aan deze opdracht gehouden.
Onlangs zijn ingrijpende afspraken gemaakt met SCAG, Factorium Podiumkunsten en De Bibliotheek
Midden-Brabant. Daarbij waren de euro’s leidend en niet het cultuurbeleid. De raad is hierdoor
buiten spel gezet.

Motie
De gemeenteraad van Goirle, in vergadering bijeen op 26 mei 2020,
Constateert:
• Dat de raad op 6 november 2018 een amendement heeft aangenomen met de opdracht aan
het college om een cultuurnota op te stellen;
• Dat de raad op 12 november 2019 een motie heeft aangenomen, waarin het college
nogmaals is gevraagd om een cultuurnota te presenteren;
• Dat de raad de cultuurnota wilde ontvangen voor de Voorjaarsnota 2021;
• Dat er voor de behandeling van de Voorjaarsnota 2021 geen cultuurnota is gepresenteerd;
Overweegt:
• Dat het college afspraken heeft gemaakt met de culturele sector, zonder de opdracht van de
raad op te volgen;
• Dat het college daarmee niet volgens de regels van onze democratie heeft gehandeld;
Spreekt uit:
Dat de raad betreurt dat het college ingrijpende afspraken over het culturele aanbod in Goirle heeft
gemaakt, voordat een cultuurnota is vastgesteld. Hierbij is de opdracht van de raad genegeerd.
En gaat over tot de orde van de dag.
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