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AMENDEMENT continuïteit culturele infrastructuur en sociale dynamiek
De gemeenteraad van Emmen, in vergadering bijeen op 7 en 9 november 2016,
heeft kennis genomen van:
de Begroting 2017,
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dat de gemeente Emmen op succesvolle wijze invulling heeft gegeven aan het zijn van culturele
hoofdstad van de provincie Drenthe;
constateert daarnaast,
dat het budget voor cultuur in 2016 ten behoeve van het zijn van culturele hoofdstad zijn
verruimd met eigen en externe financiële middelen;
constateert bovenal,
dat tal van culturele activiteiten in dorpen en wijken van de (goede) grond zijn gekomen en
hebben bijgedragen aan nieuwe initiatieven, persoonlijke ontwikkeling en gemeenschapszin en
daarmee de leefbaarheid en vitaliteit versterkten alsmede sociale verpaupering tegengingen;
dat intern onderzoek van de gemeente heeft aangetoond dat de extra investering en de
daarmee verbonden voorwaarden heeft geleid tot een (financieel en maatschappelijk)
multipliereffect van 4;
dat door de financiële mogelijkheden en samenwerking de ontwikkelde activiteiten tevens sterk
hebben bijgedragen aan het versterken van de culturele infrastructuur en het besef van de
meerwaarde van cultuur voor individu en samenleving;
overweegt,
dat het wijs is de positieve gevolgen en effecten van de afgelopen twee jaren nog minstens een
jaar de kans geven om door te groeien, in te bedden en/of te versterken, zodat niet plots na de
afsluiting van al hetgeen door samenwerking en persoonlijke inspanning is uitgezet wordt
aangetast of belemmerd door het ontbreken van een directe stimulans van overheidswege;

besluit:
het budget voor cultuur in 2017 te verhogen met 150.000 euro, zodat deze nagenoeg gelijk is
aan die van het beschikbare budget van 2016 in relatie tot het zijn van culturele hoofdstad;
als incidentele financiële dekking het voorziene begrotingsoverschot
zetten;

2017 daartoe deels in te

en gaat over tot de orde van de dag.
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