Motie: partijen met een subsidierelatie ondersteunen in het coronatijdperk
Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.
Indiener(s): Marco Bennink (LB), John Haverdil (PvdA), Jan Vesters (SP), Ine Woudstra (D66), Memet
Tekinerdogan
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 28 mei 2020,
Overwegende dat:






sportverenigingen en amateurkunstverenigingen zorgen voor een bruisend en vitaal sport en cultureel klimaat in onze gemeente en van grote waarde zijn voor onze huidige en
toekomstige samenleving;
een bruisend sport -en cultureel klimaat de gemeente aantrekkelijk maakt, om te wonen, te
werken of te bezoeken. Bezoekers en inwoners van de gemeente plezier en genoegen
beleven aan sport, kunst en cultuur: het bezoeken van wedstrijden, festivals, theater-, filmen muziekvoorstellingen;
de sportverenigingen, amateurkunstverenigingen en hun accommodaties het DNA zijn van
de gemeente Oude IJsselstreek en de regio Achterhoek.

Constaterende dat:








de samenleving, en dus onze gemeente, baat heeft bij het instandhouden van de sportieve
en culturele voorzieningen en we willen dat deze instellingen toekomstbestendig en
financieel weerbaar zijn;
sport -en amateurkunstverenigingen massaal gehoor hebben gegeven aan de maatregelen
van het kabinet tegen het coronavirus, trainingen, wedstrijden, repetities, lessen, concerten
en evenementen zijn stopgezet;
de schade als gevolg van de coronacrisis voor sport -en culturele verenigingen daardoor
aanzienlijk is en een groot aantal organisaties niet langer bezig kunnen zijn met hun ‘corebusiness’ en als er geen maatregelen worden genomen, nu of op langere termijn in hun
bestaan bedreigd worden, financieel in de problemen raken, dan wel dreigen om te vallen;
het geactualiseerde ingezette gemeentelijke (subsidie)beleid niet voorziet in (structurele)
ondersteunende voorzieningen/maatregelen die de sport -en amateurkunstverenigingen
kunnen helpen het hoofd te bieden aan deze crisis.

Verzoekt het college:








Partijen, publieke organisaties en instellingen in onze gemeente (waarmee een subsidierelatie
bestaat) bijvoorbeeld sport, cultuur -en amateurkunstverenigingen waar nodig te helpen met
immateriële en materiële ondersteuningsmaatregelen;
Ten aanzien van Regio8 ook samenwerking te zoeken met de andere gemeenten die bij Regio8
zijn betrokken;
In overleg te treden met de provincie Gelderland en te bezien in hoeverre voor de van regionaal
belang zijnde instellingen van een groot sociaal-cultureel belang ook vanuit de provincie een
incidentele ondersteuning kan worden gegeven;
Daar waar er een noodzaak is om onmiddellijk bij te springen, het nodige te doen;
De gemeenteraad krijgt een terugkoppeling van de bevindingen en ondernomen acties door het
college.

en gaat over tot de orde van de dag.
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