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MOTIE culturele profilering en economische aantrekkingskracht
De gemeenteraad van Emmen, in vergadering bijeen op 3 en 6 november 2014,
heeft kennis genomen van:
de Begroting 2015,
constateert,

-

-

dat de (economische) kracht van de gemeente Emmen onder andere wordt bepaald door
toerisme en recreatie, waarvan ook culturele activiteiten deel uitmaken;
dat de gemeente Emmen in de periode 2015-2016 culturele hoofdstad van de provincie Drenthe
is;

constateert echter daarnaast,

-

-

dat de gemeente Emmen in de jaarlijkse Atlas van Nederland keer op keer laag scoort onder
andere door het niveau en de omvang van culturele voorzieningen;
dat CQ I Centrum voor de Kunsten opgehouden heeft te bestaan en daarmee de culturele
infrastructuur is aangetast;

overweegt,
dat kunst en cultuur
van meerwaarde is voor de kwaliteit van de samenleving als geheel;
van economische meerwaarde is vanwege te ontplooien activiteiten
>
aantrekkingskracht heeft als woongemeente;
een positieve invloed heeft op de leefbaarheid in de wijken en dorpen;
bijdraagt aan sociale samenhang;

overweegt eveneens,

-

dat de gemeente Emmen ambitieus is;
dat die ambitie onder andere tot uiting komt door het bouwen van een nieuw stadstheater en
het vervullen van het gastheerschap van culturele hoofdstad van Drenthe in de periode
2015-2016;

verzoekt het College van Burgemeester & Wethouders:

-

-

-

-

met een aanvullend ambitieus plan van aanpak te komen, waarmee de gemeente Emmen zich in
culturele zin nadrukkelijk profileert gedurende de periode 2015-2016;
een zodanig plan te maken dat het aantal deelnemers aan en het aantal bezoekers van culturele
activiteiten significant en meetbaar toeneemt;
de financiële dekking daarvoor voor te zoeken in bijvoorbeeld
>
het surplus aan financiële middelen vanwege het faillissement van CO I Centrum voor de
Kunsten
>
het overschot in het gereserveerde bedrag voor Podiumkunsten / Muzeval
>
het Stimuleringsfonds Dorpen & Wijken;
het plan in februari 2015 ter bespreking voor te leggen aan de Raad,

en gaat over tot de orde van de dag.
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