
      Agendanummer 8 Motie 21 
 

 

  
 
 

Motie Een stad vol cultuur. Die kan niet zonder visie. 
  
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, in vergadering bijeen op 8 november 2016, 
  
Overwegende dat: 

- Onze stad een rijk cultureel klimaat kent in de combinatie van erfgoed, evenementen, 
amateurkunst, professionele gezelschappen & instellingen, cultuureducatie en jonge makers 
die barsten van de ambitie; 

- Dit rijke culturele klimaat geen vanzelfsprekendheid is. Kunst en cultuur bepalen hun eigen 
kaders en behoren in vrijheid te opereren. Maar de politiek schept hiertoe mede de 
voorwaarden en  faciliteert.; 

- De afgelopen jaren het debat over cultuur een focus kende op de stevige bezuinigingen en de 
nieuwe financieringssystematiek met meer ruimte voor flexibiliteit; 

- Dit college een uitgewerkte ambities kent als het gaat om erfgoed (Sint Jansmuseum, Linie 
1629, Pieckepoort, Erfgoedcluster en een eventueel vestingsmuseum) maar dat op het 
gebied van cultuureducatie, amateurkunst en kunst als autonome kracht van jonge makers 
deze ambities veel minder inzichtelijk zijn; 

- In recente debatten in de gemeenteraad,  de commissie maatschappelijke ontwikkelingen en 
de stad de wens gehoord wordt om een nieuwe visie op cultuur te ontwikkelen; 

- Dat D66 als de grootste partij in deze gemeenteraad zich bij het recente BiEbdebat ook 
uitsprak voor de ontwikkeling van een nieuwe visie op cultuur op korte termijn; 

  
Spreekt uit dat: 

- De hearing over cultureel ondernemerschap en goede start vormt maar uiteraard i.r.t. de 
ontwikkeling van de  gehele visie op het cultuurbeleid van onze stad ontoereikend is; 

- De oproepen uit raad en stad om de visie op cultureel gebied te vernieuwen en herijken 
gehoord moeten worden; 

  
Verzoekt het college: 

- Om met een voorstel te komen aan de gemeenteraad om -samen met de raad, de culturele 
partners en jonge makers in onze stad, en met inwinning van advies van buiten- te komen tot 
een nieuwe visie op  cultuur en cultuurbeleid. 

 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Pieter Paul Slikker – Partij van de Arbeid 
Ufuk Kâhya – GroenLinks 
Bram van Boven - SP 


